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EN VISION
År 2021 är Göteborg internationellt känd som 
en  modig förebild för hållbar tillväxt. Vi är en 
innovativ, öppen och inkluderande stad där 

alla invånare  känner mening och delaktighet.

NÄRA VATTEN
Att komma nära stadens vatten i alla  
former; havet, skärgården, hamnen,  
sjöarna, kanalerna, älven och regnet.

BYGGA BROAR
Att bygga broar mellan  

människor och minska avstånd.

ÖPPNA RUM
Att utveckla en öppen  

och tillåtande atmosfär genom  
nya kreativa mötesplatser.

TRE TEMAN
NÄRA VATTEN, BYGGA BROAR OCH ÖPPNA RUM fungerar som strategier för att  

hålla visionens riktning och  inbjuder till medverkan hela vägen till 2021. 

1 2 3 4 5
FEM MÅL

GÖRA ETT 
INTERNATIONELLT 

AVTRYCK  
genom att  arbeta för att 

Göteborg blir en stad 
där  invånarna trivs, 
känner delaktighet, 

stolthet och framtidstro.

BLI EN MODIG 
FÖREBILD FÖR 

HÅLLBAR TILLVÄXT 
genom att uppfylla 

och överträffa redan 
beslutade mål.

VIDAREUTVECKLA 
GÖTEBORG  

och den omgivande 
regionen genom 

bred  sam verkan med 
stadens nämnder och 

bolag samt lokala, 
regionala, nationella och 
internationella aktörer.

ENGAGERA  
HELA STADEN  

i firandet genom att 
bjuda in till fortsatt 

öppen dialog där alla 
kan delta.

STÄRKA BILDEN  
AV GÖTEBORG  
genom effektiv 

kommunikation och 
 marknadsföring.

INNEHÅLLVÄRDEGRUND

GÖTEBORG FYLLER 400 ÅR  
OCH DET FÅR SAKER ATT HÄNDA

Nu är Göteborgs 400-årsjubileum nära. Här kan du läsa mer om hur vi 
tillsammans utvecklar staden inför jubileet med avtryck långt därefter. 
Håll dig uppdaterad på goteborg2021.com och i sociala kanaler.
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JUBILEUMSÅRET 2021 JUBILEUMSÅRET 2021

4 juni – vi firar  
officiell födelsedag

Kom till de historiska kvarteren runt 
Gustaf Adolfs Torg och missa inte 
utställningen med 400 år av historia 
på Göteborgs Stadsmuseum.

Även vid 300-årsjubileet firades det på 
Gustaf Adolfs Torg och precis som då 
kommer ett historiskt festtåg att gå 
genom staden.

6 juni – vi firar  
på många platser i staden
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"Lysande göteborgare" på  
Stora Teatern, OBS skissbild.

Sveriges 
nationaldag.

Göteborgs 
Symfoniker i 

Slottsskogen.

Mat- och musikupplevelser i hela staden.

Hisingsbron binder 
samman staden.

Jubileumsparken  
med bad invigs.

Med reservation för ändringar Med reservation för ändringar

JUBILEUMSÅRET 2021
Jubileumsåret 2021 blir ett helt år av upplevelser.  
Tre höjdpunkter håller ihop året. Invigningen som  

startar firandet, Jubileumshelgen i juni och en vecka  
med sikte på framtiden, i december.

INVIGNING AV GÖTEBORGS 
400-ÅRSJUBILEUM
PÅ NYÅRSAFTON 2020 KL 20.21 inleds firandet av Göteborgs 
jubileumsår. Det blir en historisk upplevelse av Göteborg i 360 
grader på Gustaf Adolfs Torg. Mycket händer också i kvarteren 
däromkring. Invigningen sätter ljus på människor, vår historia 
och platser i staden. 

Visionen är att staden tänds upp kl. 20.21 och i ett gemensamt 
ljuskoncept syns ”lysande göteborgare” på husfasader, torg 
och andra platser runt om i hela Göteborg. Med engagemang 
från bolag, organisationer, privata fastighetsägare och 
näringsliv vill vi sätta ljus på vår stad. Önskar du vara en del av 
firandet och också ha en ”lysande göteborgare” på din fasad, 
tveka inte att kontakta jubileumsorganisationen. 

Starten på jubileumsåret innehåller många programpunkter 
och pågår i flera veckor. 

JUBILEUMSHELGEN  
4–6 JUNI 2021
GÖTEBORGS STADSPRIVILEGIER SIGNERADES 
av Gustav II Adolf den 4 juni 1621. Denna helg 
firar vi därför 400-årig födelsedag! Och det gör 
vi på en rad platser i Göteborg och på en mängd 
olika sätt. 

 Läs mer på 
goteborg2021.com
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5 juni – vi hyllar  
älven och möts vid vattnet
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JUBILEUMSÅRET 2021 JUBILEUMSÅRET 2021

 

Yes Box firar  
4 år oktober 

Göteborgs Internationella  
Konstbiennal, hösten 2021

JVM i ishockey  
26 dec 2021 – 8 jan 2022

EN VECKA I DECEMBER sätter vi fokus på hållbar tillväxt, mänskliga rättigheter, 
demokrati och jämlikhet. Det blir en internationell samlingspunkt för det senaste 
inom kunskap, forskning och innovation. Vi belyser Göteborgs historia och framtid.

MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN

Staden där vi läser 
för våra barn.Nobel Week Dialogue 

UPPLEVELSER UNDER ETT HELT ÅR
Dessa exempel är bara ett litet urval, i augusti 2020 lanseras 
ett jubileumskalendarium på goteborg2021.com

Göteborg Film Festival  
29 jan–8 feb 2021

21 km konst  
från Blå Stället  
till Röda Sten

Göteborg Berättar  
invigs 25 april på  

Gustaf Adolfs Torg

Jubileumslägret Side by  
Side by El Sistema, konsert  

22 juni i Scandinavium

Vetenskapsfestivalen med 
extra jubileums glans,  

våren 2021

Karate-EM  
12–16 maj 2021

UEFA Women´s Champions  
League Final, 16 maj 2021

Jubileumsfestivalen  
på Frihamnspiren  

4–13 juni 2021

Fira demokratin 100 år.
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Göteborgsvarvet  
Maraton 19 september

Nya skärgårdsturer från  
Stenpiren hela sommaren

Släktforskardagarna,  
28–29 aug 2021

Göteborgs Stadstriennal,  
juni – november 2021,  

läs mer på sidan 21

Göteborgs Kulturkalas,  
augusti 2021

”Kärlek skonar ingen”  
musikal med Håkan Hellströms 

musik på Göteborgsoperan

 Ö-festen på Ringön, 
september 2021

Invigning Färjenäs-
parken hösten 2021

Detta är  
bara ett litet urval.  

I augusti 2020 lanseras ett  
jubileums kalendarium på

goteborg2021.com

Med reservation för ändringar Med reservation för ändringar
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GÖTEBORG HAR EN  
NY JUBILEUMSLÅT!

8

JUBILEUMSLÅTEN

Jubileets unga referensgrupp bildades 2014 inför 
fokusåret Av och med unga. Gruppen har sedan 
dess utvecklats och kallar sig nu Power to the Youth. 
De arbetar för ungas inflytande och delaktighet i 
utvecklingen av Göteborgs jubileumssatsningar. 
Tillsammans verkar gruppen för att ungas behov 
tas tillvara i staden, hela vägen fram till 2021 och 
därefter. Gruppen består av ca 15 personer mellan 
16 och 27 år, från olika delar av staden. Utvecklingen 
av gruppen sker stegvis och de tar nu själva fram hur 
de vill arbeta och vad de vill fokusera på. 

Under 2020 kommer gruppen att ägna mest tid  
åt att förbereda inför jubileumsåret. Därför är 
ambitionen att dokumentera och paketera den 
arbetsmodell som Power to the Youth har utvecklat. 
Under åren har flera olika arbets metoder utformats. 
Under 2020 och 2021 kommer gruppen att utgå från 
metoder som främst är inriktade på verkställande 
och genomförande. 

För att uppmärksamma hållbart växande – 
fokusåret för 2020 – planerar Power to the Youth 
även för ett projekt med syfte att belysa frågor om 
ungt inflytande och delaktighet i samband med 
hållbar stadsutveckling.

POWER TO THE YOUTH 

edan hösten 2019 gick tävlingen om jubileumslåten 
av stapeln. Den arrangerades tillsammans med 
The Brewhouse Award. Jubileumslåten var en av 

kategorierna i innovationstävlingen The Brewhouse Award – 
Music Innovation. Fram till den sista oktober hade låtskrivare 
– både professionella musiker och nya förmågor – på sig att 
skicka in sina bidrag där vinnarlåten röstas fram av allmänheten 
och en jury. Efter en hård kamp mellan 70 bidrag korades 
äntligen Katarina Hemlins låt till 
vinnare under finalgalan. I ett exklusivt 
samarbete med  Göteborgs Symfoniker 
kommer hon nu spela in vinnarlåten 
som släpps på Spotify i två versioner. 
Symfonikerna kommer även att backa 
upp henne när hon ska framföra  
låten på national dagen i Slottsskogen  
6 juni 2020. 

GRATTIS KATARINA! HUR FICK DU HÖRA OM TÄVLINGEN  
OCH VAD FICK DIG ATT SÖKA? 
– Det var faktiskt lite av en slump. Jag har alltid älskat att skriva. 
Flertalet dikter, låtar och noveller har påbörjats men aldrig riktigt 
skrivits klart. När jag tog studenten satte jag upp ett mål att göra 
klart något av mina kreativa projekt och efter lite sökande på 
nätet hittade jag tävlingen!

HUR GICK TANKARNA NÄR DU SKREV LÅTEN? 
– Låten är baserad på mina egna minnen från Göteborg, men 
för att skriva en jubileumslåt för en hel stad ligger utmaningen 
i att minnena inte får vara för privata. Lösningen blev att hitta 
specifika händelser och lustfyllda platser som alla känner igen och 
har en varm relation till. På så sätt blir låten personlig för alla.  
En annan aspekt var att den skulle gå att sjunga som allsång 
vilket också ställer sina krav.
 
LÅTEN FÅNGAR VERKLIGEN STADEN,  
ÄR DU UPPVUXEN I GÖTEBORG? 
– Jag har bott på Guldheden i stort sett hela mitt liv och älskar 
staden. Jag är väldigt intresserad av kultur i alla dess former 
och det erbjuder Göteborg ett bra utbud av. Vi har länge haft en 
stark musikscen som fortfarande lever för fullt, så det finns alltid 
något spännande band att gå lyssna på. Annars uppskattar jag att 
bara promenera runt och njuta av staden vilket ger mig mycket 
inspiration. 

NAMN: Katarina Hemlin

ÅLDER: Nyss fyllda 21

YRKE/UTBILDNING: Studerar Skapande musik och songwriting

BÄSTA MED GÖTEBORG: Att bara få promenera runt i staden

LYSSNAR PÅ JUST NU: Göteborgsbandet Terra

JUBILEUMSLÅTEN

När Göteborg firade 350 år skrev Lasse Dahlqvist en 
av sina mest spelade visor ”Välkommen till Göteborg”. 

Inför 400-årsfirandet kom idén att ta fram en ny officiell 
jubileumslåt som ska representera staden. Under 2019 

utlystes därför en tävling där allmänheten fick ställa upp med 
sina bidrag. Vi har fått chansen att prata med den unga och 

talangfulla Katarina Hemlin som skrivit och spelat in det 
vinnande bidraget ”Vi vill leva, vi vill dö i Göteborg”. 

Power to the Youth har arbetat fram fyra tjänster 
som de kan erbjuda i stadens jubileums arbete: 

• Rådgivning Ge guidning och stöttning i hur 
man kan arbeta med ungas delaktighet och 
 inflytande. Hålla i utbildningar för att stärka 
stadens jubileums arbete i dessa frågor.

• Respons Arrangera och delta i workshops 
samt ge respons på jubileumssatsningarnas 
arbete utifrån ungas perspektiv.

• Genomförande Genomföra egna projekt  
och  aktiviteter med syfte att främja ungas 
inflytande och delaktighet. 

• Arbete Hjälpa till i jubileumsarbetet. 
 Exemeplvis informera om Göteborgs 400-års-
jubileum under olika aktiviteter, föra dialog 
med göteborgare eller bemanna jubileums-
paviljongen under Kulturkalaset.

R
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FOKUSÅR 2020 FOKUSÅR 2020

UNDER FOKUSÅRET HÅLLBART VÄXANDE satsar stadsdelsför-
valtningarna på att visa Göteborgs Jubileumskarta på Hela stadens 
galleri. Man vill visa att varje statsdel har mängder av  spännande att 
erbjuda sina invånare och besökare.

Göteborgskartan är en konstutställning som produceras av den 
ideella föreningen Göthenburgo och som vänder på tanken om att en 
karta bara lyfter fram de centrala delarna av en stad. Till Göteborgs 
Jubileumskarta skapas allt innehåll av stadens invånare, idéer 
 samlas in ute i stadsdelarna och lokala illustratörer engageras för  
att illustrera stadsdelarnas mest intressanta platser och  byggnader. 
Allt mynnar ut i en utställning med omkring 100 verk från olika 
platser runt om i Göteborg och har vernissage under Göteborgs 
 Kulturkalas i augusti 2020. Genom att ge göteborgarna möjlighet 
att lyfta fram sina värdefulla platser breddas synen på vad som är 
intressant och spännande i staden. Det gör att fler har  möjlighet att 
hitta nya sevärdheter och aktiviteter i sin egen stad. 
Läs mer om Göteborgskartan på sidan 12.

GÖTEBORGS JUBILEUMSKARTA

okusåret Hållbart växande samlar ihop och summerar 
processen, tar till vara på tidigare fokusårs effekter 
och sätter ljus på allt som gjorts som en del av kraft-

samlingen fram mot jubileet 2021. Det unga perspektivet är 
centralt och i samverkan med Power to the Youth kommer 
aktivitet att samordnas och lyftas fram. Perspektivgrupperna, 
som skapades i ett tidigt skede av jubileumsprocessen, bjuds 
in för att kartlägga och analysera arbetet. Vi tittar bakåt för att 
kunna se framåt.

Satsningen där elever diplomeras som Framtidsambassa-
dörer inom de globala målen, hade sin uppstart i samband 
med kunskapsåret 2019. Under 2020 fortsätter arbetet.

Ett fokus för stadsdelsförvaltningarna är den gemen-
samma satsningen Göteborgs Jubileumskarta tillsammans 
med  Göthenburgo, visuell konst skapas till sammans med 
invånarna i varje stadsdel. 

Skol- och utbildningsförvaltningar inom Göteborgs  
Stad (förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, 
utbildnings förvaltningarna och arbetsmarknad- och 
 vuxenutbildningsförvaltningen) har påbörjat utvecklingen 
av en unik kunskapskedja för det livslånga lärandet. Arbetet 
fortsätter under 2020 och mot jubileet.

I samverkan med Business Region Göteborg samordnas 
också fokusårets insatser inom områdena kompetens
försörjning och attraktionskraft med stadens Näringslivs-
strategiska program. Tillsammans identifieras konkreta, 
 inkluderande aktiviteter som kan förverkligas för att stärka 
stadens  attraktivitet och kompetensförsörjning. 

FOKUSÅR 2020:
HÅLLBART VÄXANDE

• H
ÅLLBART VÄXANDE 

•

Å
RETS FOKUS 2020

UNDER 2020 SKALAS ARBETET UPP med att utbilda elever 
till Framtids ambassadörer. Ännu fler elever i grundskolan 
(F-9) arbetar under året med hjälp av digitala verktyg i olika 
koncept som har utgångspunkt i FN:s globala hållbarhets-
mål. Målsättningen är att få fler godkända i skolan genom 
att stärka lärandet och fördjupa ämnes kunskaper i natur-
vetenskap, teknik och matematik. Framtidsambassadörer 
genomförs av Göteborgs grundskoleförvaltning, Universeum, 
Näringslivsgruppen Göteborg & Co och Göteborgs 400-års-
jubileum.

Framtidsambassadörer 

Visste du att...

Göteborg utsetts till 
European Capital of 
Smart Tourism 2020? 
Tävlingen startades av 
EU-kommissionen för 
att belöna städer som 
utmärker sig för smarta, innovativa och inkluderande 
lösningar inom turism. Utöver detta vill de också lyfta 
fram hur turism kan bidra till hållbar utveckling.  
Den stad som utses till huvudstad ska vara framstå-
ende inom fyra kategorier: hållbarhet, tillgänglighet, 
digitalisering samt kulturarv/kreativitet.

F
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Varje år inför jubileet har ett särskilt fokus. Det skapar något  
att samlas kring, berätta om och bjuda in till på vägen mot 2021. 
Under 2020 är det fokus på Hållbart växande.



GÖTEBORGS JUBILEUMSKARTA  
OCH HELA STADENS GALLERI 

Många turistkartor över en stad lyfter fram centrum och 
populära stråk och lämnar resten av staden utanför. Detta 
påverkar både turisternas och lokalbornas uppfattning om 
staden och gör att de missar sevärdheter och aktiviteter som 
staden har att erbjuda. Detta vill Göthenburgo ändra på med 
projektet Göteborgs Jubileumskarta.

Göteborgs 400-årsjubileum och den ideella föreningen 
Göthenburgo ska tillsammans med göteborgarna skapa en 
utställning med 100 illustrationer av platser och byggnader 
från hela vår härliga stad. Konceptet utgår från att innehåll 
och illustrationer kommer från och skapas av göteborgarna 
själva, där tio byggnader, landmärken eller platser från varje 

del av staden illustreras av en illustratör från varje stads-
del. Från och med augusti 2020 visas utställningen på Hela 
 Stadens Galleri på flera platser i staden. Till jubileumsåret 
2021 kommer de 100 illustrationerna att sättas ihop till en 
hel göteborgskarta.

Läs mer om  
Göthenburgo på gbgo.se

Vad är egentligen ett utflyktsmål? Och vilka spännande 
berättelser gömmer sig bakom varje byggnad och plats?

DÄRFÖR ÄR GÖTEBORG EN  
TILLVÄXTREGION I VÄRLDSKLASS

12 13

Alla Göteborgsregionens 13 kommuner 
tar tillsammans med Göteborg och 
 Borås ett gemensamt grepp om konst 
i stad och natur. Tillsammans satsar 
de på att bli världsledande inom 
gatukonst.

Som en del av jubileumsfirandet har staden och naturen fyllts 
på med nya spännande konstverk och fler är på väg.  Artscape, 
ArtMadeThis, Land art och 21 km konst är satsningar 
som alla bidragit till fler konstverk i staden inför jubileet. 
 Ambitionen är att skapa världens ledande region för gatu-
konst – ett geografiskt område och sammanhållet koncept 
som erbjuder högre kvalitet och fler 
antal konstverk än något annat mot-
svarande storstadsområde i världen. 
Därför planeras extra insatser i  
bred samverkan för att ta grepp  
om  gatukonsten i hela staden och 
binda ihop regionens alla initiativ. 
Gör konstverken till dina besöksmål 
och upptäck staden på vägen!

Utställningen av "Årsrika". Utställningen "Min resa".

Vernissagen av Ung konst under Kulturnatta 2019. 
Att få ställa ut sin konst mitt i 
staden skapar stolthet.

AnimalitoLand, Argentina.

Smug, Australien.

Världens  
ledande region 
för gatukonst

 Läs mer på 
goteborg2021.com

Gender Revolutions,  
Irene Lasivita, Argentina.

»Till jubileumsåret 
2021 kommer de 100 
illustrationerna att 
sättas ihop till en hel 
göteborgskarta.«

Ollio, Sverige.

KONSTGÖTEBORGS JUBILEUMSKARTA
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JUBILEUMSPARKEN I FRIHAMNEN
EN VATTENNÄRA STADSPARK omgiven av 
gröna rum växer fram i Frihamnen. Ambitio-
nen är att Jubileumsparken ska vara öppen att 
besöka under hela utbyggnaden av  området 
och att den ska byggas tillsammans med 
 invånare, skola, förenings- och näringsliv.

Göteborgarna har inför 400-årsjubileet 
uttryckt en önskan att komma  närmare 
vattnet, och det är precis vad man får i 
Jubileumsparken. I den framväxande parken 
finns anläggningar ock aktiviteter för bad, 
bastu, seglarskola, sommarläger och odling. 
Aktiviteterna och driften av parken genom-
förs i samarbete med den ideella  föreningen 
Passalen och skapar arbets tillfällen för ca 30 
unga vuxna varje år. 

Jubileumsparken hade under 2019 drygt 
105 000 besökare, vilket är mer än 25 000 
fler besökare än föregående år. Skolor och 
förskolor besöker också regelbundet parken. 

Planeringen av Frihamnen och 
Jubileums parken har varit testpilot för ett 
nytt sätt att arbeta med stadsutveckling. 
 Fokus för arbetet är att involvera medborgare, 
att alla ska kunna delta oavsett funktionsför-
måga och att unga ska ha ett stort inflytande. 
Visionen är att Jubileumsparken ska vara en 
allmötesplats över sociala-, köns-, etnicitets- 
och stadsdelsgränser. 

Under 2020 startar byggnationen av en 
första etapp av den permanenta parken, med 
nytt bad och en utflyktslekplats. De planeras 
står klara till 5 juni 2021.

 JUBILEUMS-
SATSNINGARNA  

SOM BIDRAR TILL EN 
ÄNNU BÄTTRE STAD 

Uteklassrummet Näsan i blöt
Under 2019 byggdes uteklassrummet och 
vattenleken "Näsan i blöt”. Här är det extra 
roligt att vara när det regnar och man kan 
undersöka hur vatten rinner och försvinner, 
klättra på klätterväggen eller ta skydd från 
väder och vind. Uteklassrummet är byggt av 
hundratals frivilliga barn och vuxna under 
ledning av arkitekterna Recetas Urbanas. 
"Näsan i blöt" kan användas av privat-
personer, skolor och förskolor.

Allmänna badet
Att kunna bada mitt i stan har varit en 
stark önskan från många göteborgare. 
2015 öppnande ett bad utmed Kvillepiren i 
Frihamnen. Bassängen, som ligger i älven, 
är ca 20 meter lång, 8 meter bred och 1,8 
meter djup. Jubileumsparken bedriver även 
en träningssimskola, för nybörjare som vill 
utveckla sina simkunskaper tillsammans 
med kunnig personal. 

Allmänna bastun
Allmänna bastun i Jubileumsparken är en 
spektakulär byggnad gjord av återvunnet 
material. Med vacker utsikt över älven kan 
den som vill ta ett varmt bastubad – helt 
gratis och tillgängligt för alla. Bastun 
 byggdes 2014 av göteborgare tillsammans 
med arkitekter från Raumblabor Berlin. 
Under 2020 kommer bastun av renoveras 
för att bli en permanent del av parken. 

”Lilla Salt”
Sedan 2018 finns en saltvattenbassäng i 
anslutning till Allmänna bastun i Jubileums-
parken. Vattnet till bassängen hämtas från 
den saltvattenskil som finns under det söta 
älvvattnet hela vägen in i Frihamnen. Vattnet 
pumpas in och cirkulerar hela tiden.

Seglarskola
Seglarskolan "Alla kan segla" öppnade i 
Frihamnen 2014 och har blivit en stor succé. 
Seglarskolan är gratis och använder jollar 
som kan seglas oavsett förkunskaper eller 
funktionsförmåga.

Stadsodling
I parken har du möjlighet att odla  grönsaker 
och annat ätbart i egen låda. Den som 
vill odla får ansöka om att bli medlem i 
 föreningen Jubileumsodlarna och blir till delad 
en låda i mån av plats. 

Målbild: Jubileumsparken omfamnar  vattnet, 
den organiseras för att ha öppna rum och 
bygga broar mellan människor. Den är en 
mötesplats präglad av biologisk mångfald 
och närheten till vattnet. Parken utvecklas 
stegvis i nära samverkan med föreningsliv, 
skola och göteborgarna. Saltvatten från 
saltvattenkilen i älven leds upp och vi badar 
äntligen hållbart och rent mitt i stan. 

Projektägare: Älvstranden Utveckling och 
Park- och naturförvaltningen
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Visionen för 400-årsjubileet grundar sig i göteborgarnas önskan och 
handlar om att Göteborg ska vara en innovativ, öppen och inkluderande 

stad där alla invånare känner mening och delaktighet. Göteborgs 
jubileumsarbete bidrar exempelvis till nya mötesplatser, upplevelser, 

arbetstillfällen, historiska värden, hållbarhet och en levande stad.

På sidorna 15–20 kan du läsa mer om stadens 
jubileumssatsningar som utvecklats från idéer till 
hållbara lösningar för framtiden.

På sidorna 21–37 kan du ta del av initiativ från drygt 
140 jubileumsaktörer som bidrar till jubileet och 
stadens utveckling.

OBS! Visionsbild.  
Illustration:  
RaumlaborBerlin och  
Esencial genom Jubileumsparken.
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GÖTEBORG HAR EN UNDERBAR SKÄRGÅRD. Denna jubileums-
satsning handlar om att öka förbindelserna från centrum till 
skärgården och samtidigt sätta skärgården på kartan. Arbetet 
har bland annat resulterat i fler avgångar till och från centrala 
stan både under sommaren och i året-runt-trafik. Arbetet pågår 
i samverkan mellan olika aktörer, såsom stadsdelsnämnden 
Västra Göteborg, Öckerö kommun, Göteborg & Co, Västtrafik och 
Styrsöbolaget.

Målbild: 2021 ska det vara enkelt att nå hav och skärgård. 
Skärgårdsbåtar går från Stenpiren med täta avgångar och genom 
utökat samarbete får fler göteborgare tillgång till skärgården och 
de boende i skärgården får fler valmöjligheter bland transporter 
till centrum. Det skapar möjligheter och tillväxt inom såväl turism 
som andra näringar.

Projektägare: Göteborg & Co

Tillgänglig skärgård 
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GÖTEBORG HAR EN LÅNG och intressant historia inom handel, 
sjöfart och varvsarbete. Det är många som vill bevara detta arv 
och därför startade Kulturhamn Eriksberg. Målet med satsningen 
är att Eriksberg ska bli ett av stadens självklara utflyktsmål, där 
 göteborgare och besökare kan mötas och ta del av kulturbåtar och 
stadens sjöfartshistoria. 

Satsningen på Kulturhamn Eriksberg började 2014. Då gjorde 
man förbättringar av kajen på Eriksberg genom att göra pirar med 
förtöjningsplatser och dra fram el och vatten. Hamnen har redan nu 
gjort Eriksberg till en plats där olika åldrar och kulturer möts och 
delar kunskap med ett gemensamt intresse för båtar. 

Ambitionen inför 2021 är att utifrån de fyra pirarna etablera en 
permanent och trygg hamn för kulturbåtar. 

Målbild: Eriksberg är ett av stadens utflyktsmål där göteborgare 
och besökare kan vara med och ta del av bevarandet av kulturbåtar 
som ligger vid kaj och när de seglar. Här möts människor från olika 
kulturer i möten och utbildningscirklar. Det är lätt att komma hit 
med buss eller båt. Vi tar en promenad i området för att upptäcka 
en del av Göteborgs historia och dess olika storhetstider genom att 
peka på båtarna och byggnaderna. Här möts kulturhistoria med 
folkliv nära vattnet. 

Projektägare: Älvstranden Utveckling

KULTURHAMN  
ERIKSBERG 

BEHOVET AV FLER BOSTÄDER är en ständig fråga som 
lyfts av många göteborgare inför 400-årsjubileet. Som svar 
startades projektet BoStad2021 – ett unikt samarbete mellan 
Göteborgs Stad och näringslivet för att öka tempot i bostads-
byggandet.

Projektmålet är att utöver den ordinarie bostadsproduk-
tionen bygga 7000 extra bostäder i Göteborg. BoStad2021 
testar nya samverkansformer mellan Göteborgs Stad och 
bygg aktörer för att tillsammans kunna bygga fler  bostäder 
och snabbare. Detta görs bland annat genom att jobba 
fram detaljplaner parallellt med att genomförandeskedet 
förbereds och genom att ta dialogen med kringboende på ett 
 tidigare  stadium. 2017 togs det första spadtaget för satsningen, 
2022–2023 beräknas de sista inflyttningarna göras.

Målbild: 7000 extra bostäder med anledning av  
400-årsjubileet

Projektägare: Fastighetskontoret i bred samverkan 

BOSTAD2021  
– EXTRA SATSNING  
PÅ BOSTÄDER
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BLÅ & GRÖNA  
STRÅK OCH OASER
DET SKA VARA ENKELT att röra sig och mötas över stadsdelar, 
koppla av och uppleva kultur och natur. I linje med vad göteborgarna 
efterfrågat utvecklas därför blå & gröna stråk och oaser runt om i 
staden. Ambitionen är att till jubileet skapa sociala, kulturella och 
ekologiska mötesplatser i staden. 

2018 gjordes ett nedslag i Kvilledalen där Kvillestråket (2016–
2018) fått växa fram. Här har bland annat ett utegym anlagts och en 
dansbana uppförts i dialog med unga tjejer i staden. Studier visar 
att de spontanidrottsplatser som byggs främst lockar och används 
av unga killar. Med denna satsning har tjejerna tillsammans skapat 
en plats och direkt kunnat påverka stadsrummet.

Till 2021 bistår satsningen i utvecklandet av stadsparken 
 Färjenäsparken. En av stadens två stadsparker vid älven med en 
rik kulturhistoria, inte minst då det var här Karl IX anlade det första 
Göteborg i början av 1600-talet. Satsningen bidrar till fler mötes-
platser vid vattnet och upplevelser av natur och kultur samtidigt 
som ekosystemens tjänster tas tillvara. 

Målbild: 2021 har Göteborg fler sammanhängande Blå & gröna 
stråk och oaser med tillgång till vatten och grönska. Längs stråken 
finns också fler inbjudande oaser och mötesplatser.

Projektägare: Park- och naturförvaltningen
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HIGAB – UTVECKLAR OCH LEVANDEGÖR
HIGAB TAR SIKTE på Göteborgs 400-årsjubileum 2021 genom att i 
samverkan utveckla Västra Nordstan, Seminarieparken och Kultur-
hus Bergsjön till tre av stadens mest attraktiva mötesplatser och 
besöksmål. Målsättningen är att genom samverkan skapa attrak-
tiva, tillgängliga och levande miljöer, mötesplatser och besöksmål.

Västra Nordstan
Stadsdelen har sedan grund andet av Göteborg 1621 legat i händel-
sernas centrum och är stadens historiska hjärta. Området präglas 
fortfarande av äldre tiders tomtindelning, smala gator och kultur-
historiskt värdefulla byggnader. Higab har inlett ett omfattande 
utvecklingsarbete utifrån ledorden hållbarhet, innovation och 
tradition. Målsättningen är en levande och trygg stadsdel där verk-
samheternas inriktning och utbud ska präglas av hållbarhetstänk 
och vara en kontrast och ett komplement till utbudet i Nordstans 
köpcentrum. Utvecklingen innebär bland annat att levandegöra 
området genom publika evenemang, synliggöra stråk och  anpassa 
lokaler i markplan för kaféer, restauranger eller annan publik 
verksamhet. Utvecklingsarbetet går under namnet Västra Nordstan 
Revival.

Seminarieparken
Seminarieparken i Annedal är ursprungligen en skolträdgård från 
1860-talet. I arbetet vill Higab kombinera historik, tradition och 

nytänkande och göra parken attraktiv året runt – till och med när 
det regnar. Ambitionen är att uppnå det i samarbete med Kretslopp 
och vatten genom deras jubileumsprojekt Rain Gothenburg som ska 
göra Göteborg till Världens bästa stad när det regnar.

Kulturhuset Bergsjön
2013 tog Göteborgs kommunfullmäktige beslut att bygga ett kultur-
hus i Bergsjön. Satsningen är en del av Program Bergsjön som 
tagits fram av stadsbyggnadskontoret och fokuserar på social håll-
barhet och integration. Higab har fått i uppdrag att bygga och äga 
Kulturhuset som kommer att stå klart 2022. Utöver byggna tionen  
är målsättningen att i samverkan med platsens övriga aktörer 
skapa ett kulturstråk från spårvagnshållplatsen fram till det nya 
kulturhuset.
 

Målbild: Som en del av jubileumssatsningen 2021 har Higab valt 
att lyfta tre projekt som representerar olika tider, olika platser 
och olika verksamheter i Göteborg. Ett nybygge – Kulturhus 
 Bergsjön, en park – Seminarieparken och levandegörandet av 
stadens historiska hjärta – Västra Nordstan. Målsättningen för 
jubileumssatsningen är att genom samverkan skapa attraktiva, 
tillgängliga och levande miljöer, mötesplatser och besöksmål.

Projektägare: Higab

Göteborg berättar  
– skriver ny historia
GÖTEBORG BERÄTTAR VILL BIDRA TILL 
en ökad känsla av  sammanhang, identitet 
och hemhörighet i Göteborg – avsett  
om du nyligen flyttat hit eller har bott här i 
flera generationer. 

Ett stort antal personliga berättelser har 
samlats in vilka förmedlar  göteborgarnas 
erfarenheter och liv. Intervjupersonerna 
har valts med omsorg för att spegla den 
mångfald av människor som lever i staden 
idag. Det insamlade materialet sparas för 
framtiden och utgör ett rikt komplement till 
materialet som samlades in inför Göteborgs 
förra jubileum för 100 år sedan. Genom att 

göra materialet tillgängligt ges en röst åt 
personer som annars inte hörs i det offent-
liga samtalet. Under 2020 pågår arbetet 
med att bearbeta materialet och förbereda 
en utställning som kommer att visas på 
flera platser i staden under 2021. 

Målbild: Jubileumsåret 2021 ska bli året 
då göteborgarna  verkligen får möjlighet 
att mötas och dela kunskapen om Göte-
borg med varandra.

Projektägare: Kulturförvaltningen

ARBETET MED DEN NYA HISINGSBRON 
är i full gång och växer nu fram från varsin 
sida av Göta Älv. Projektet har under våren 
2020 kommit såpass långt att man gjuter 
farbanan på Arpeggio som går över älven 
och monterar stålet på kollektivtrafik-
bron som går ner till Nordstan och Östra 
Hamngatan. Planen är att bron öppnas för 
gång-, cykel- och motortrafik på våren 2021 

för att sedan under hösten släppa på spår-
vagnarna.  Under Jubileumshelgen, 5 juni 
2021,  kommer bron att firas lite extra.

Målbild: 2021 manifesteras Hisingsbron 
som "Mer än en bro" under Jubileums-
helgen, den 5 juni.

Projektägare: Trafikkontoret

HISINGSBRON – BINDER SAMMAN STADEN

Illustration: Tomorrow AB
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Visste du att...

Göteborg  
befinner sig mitt 
i ett  historiskt 
utvecklings språng.

Kulturhuset Bergsjön, visionsbild från 
stråket vid Rymdtorget mot huvudentrén. 

Illustration: Sweco Architects

Akvarell av Elias Martin.



STADSTRIENNALEN ÅTERKOMMER VART TREDJE ÅR och 
 påbörjades redan 2015 med ett tredagarsarrangemang. Syftet är 
att tillsammans undersöka nya sätt att ta, ge och skapa plats i 
staden samt bidra till att lyfta Göteborg som design- och arkitektur-
stad nationellt och internationellt. Under 2021 kommer Göteborgs 
 Stadstriennal sträcka sig från juni till september och tas ut i en  
2 kilometer lång urban utställning med massor av programpunkter 
runt om i staden. Med syfte att hålla samtalet vid liv under mellan-
åren har stadstriennalen gjort nedslag i mindre format under 2016, 
2017 och 2019, vilket även kommer ske 2020.

Målbild: 2021 avses Göteborgs Stadstriennal genomföras som 
en nationell och internationell plattform för att samtala kring och 
gemensamt göra stad. Ett forum för samtal, debatter kring stads-
byggnadsfrågor med fokus på Göteborgs utveckling, där bransch 
och allmänhet bjuds in. Tillsammans undersöks nya sätt att ta, ge 
och skapa plats i staden.

Projektägare: Stadsbyggnadskontoret

Göteborgs 
Stadstriennal
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2020 GENOMFÖRS SIDE BY SIDE FÖR 
7:E GÅNGEN – fem intensiva sommar-
dagar där barn och unga från hela världen 
samlas i Göteborg för att spela i orkester 
och sjunga i kör. Lägret är en mötesplats 
där man tillsammans kan upptäcka glädjen 
och skönheten i musiken, inspireras av 
varandra och hitta sin drivkraft mot egna 
drömmar och mål.

I en trappa av orkester- och körnivåer 
finner deltagare i alla åldrar sitt samman-
hang och sin musikaliska inspiration. 

Spännande dirigenter, musiker och peda-
goger leder workshops och repetitioner och 
lägret avslutas med magnifika konserter 
tillsammans med musiker ur Göteborgs 
Symfoniker och Göteborgs Symfonikers 
Vokalensemble.

Inför 2020 kan deltagarna välja mellan 
åtta orkesterspår och sex körspår, inklusive 
två OPEN-spår för deltagare med funktions-
variation. Det erbjuds också ett spår 
med folk- och världsmusik samt ett med 
fokus på renässansen. Med musiken som 

 gemensam kraft motarbetar lägret segre-
gation och bygger broar mellan människor, 
kulturer och kontinenter.

Målbild: Siktet är inställt på 2021, 
ambitionen är hög, många ska få 
möjlighet att vara med på Side by Side 
– ett internationellt, världsledande  kör- 
och orkesterläger.

Projektägare: Göteborgs Symfoniker
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JUBILEUMSLÄGRET SIDE BY SIDE  
– TUSENTALS UNGA MÖTS GENOM MUSIK

Side By Side inspirerar 
världens unga.

SYFTET MED SMART TRAFIK är att främja och synliggöra nya lös-
ningar för mer hållbara resor och transporter i Göteborg, med bland 
annat minskade utsläpp, ökad trafiksäkerhet, bättre trafikflöden och 
minskat buller. 

Smart Trafik har fungerat som en motor för samverkan och 
för att utveckla systematiska arbetssätt för innovation och tester i 
verkliga miljöer. Göteborgs Stad deltar nu i flera samarbeten med 
 näringslivet, akademin och andra aktörer för att bygga kunskap 
och få fram nya mobilitetslösningar som kan bli vardag för alla som 
bor, vistas, färdas och verkar i Göteborg. Ett exempel på gott sam-
arbete är ElectriCity som bland annat banat väg för den snabba och 
 omfattande omställningen till elbussar som nu sker i Göteborg.  

Genom Smart trafik kan Göteborg göra ett internationellt avtryck. 
Inför och under jubileumsåret kommer vi tillsammans synliggöra de 
lösningar som föds ur samverkansprojekten, visa vilka samhälls-
nyttor de för med sig och lyfta fram Göteborgs styrkor inom hållbar 
mobilitet. Under 2021 står Smart Trafik bland annat värd för en stor 
internationell trafikkonferens och under Jubileumshelgen planeras 
ett stort Smart trafik-event vid älven.

Målbild: 2021 har aktörer inom transport och mobilitetsområdet 
en gemensam målbild och en tydlig arbetsmetod för sam verkan 
avseende innovationer och demonstrationer i staden. Idéer har 
via utvecklingsprojekt omsatts till produkter och tjänster på 
 marknaden och göteborgarna har anammat nya smarta sätt att 
röra sig i staden. På Göteborgs testarena vill man demonstrera 
sina innovativa fordons- och mobilitetslösningar och staden är 
internationellt känd för hållbar mobilitet. Det gör oss som lever, 
vistas, färdas och verkar i staden stolta!

Projektägare: Trafikkontoret

SMART TRAFIK  
– FÖR EN HÅLLBAR STAD

 Läs mer på 
stadsutveckling.

goteborg.se
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DEMOKRATISATSNING MED UNGT INFLYTANDE 

ORGANISATIONEN SALTET ARBETAR FÖR att Ringön skall få 
utvecklas till en mix av småskalig industri och olika kreativa 
verksamheter. En plats som lever både på dagen och på kvällen och 
som fler får uppleva. Arbetet har bidragit till att man idag pratar om 
Ringön på ett nytt sätt. Genom Ö-Festen har många göteborgare fått 
upp ögonen för platsen som för året utökas med en kvällsfestival. 
Under 2020 öppnar även lokala Vega Bryggeri kvällsrestaurang 
med egen scen och fler etableringar är på väg. Tidningen Ö-Posten 
har bidragit till en större kunskap och ett större intresse för vad 
som händer i närområdet genom att lyfta Ringöns historia och 
nya etableringar. Visionen är att alla göteborgare skall känna sig 
välkomna till Ringön och att det ska vara en självklar plats för olika 
typer av kreativ verksamhet, sida vid sida med den verksamhet som 
redan finns.

Målbild: Ringön har utvecklats till en spännande mix av småskalig 
industri och olika kreativa verksamheter. En varm och energifylld 
plats som lever både på dagen och kvällen i nära samarbete med 
den befintliga verksamheten som funnits på ön i generationer.

Projektägare: Business Region Göteborg

SALTET PÅ RINGÖN

DENNA JUBILEUMSSATSNING sätts ett särskilt fokus på barn 
och unga och att skapa förutsättningar för att öka medborgarnas 
del aktighet och inflytande, en grundläg gande förutsättning för 
folkhälsan och för en socialt hållbar stad. Satsningen skapar ett 
mer demokratiskt samhälle där medborgarnas möjlighet att delta i 
samhällsutvecklingen stärks.

Under 2020 fortsätter arbetet med att stötta ungas initiativ i 
Göteborg med fokus på att sprida kunskap om och engagemang kring 
ungt inflytande. Den rapport som togs fram 2019 blir då ett värdefullt 
underlag. Satsningen fortsätter även arbetet med Chartan för demo-
krati i skolan, med demokratidagar för civilsamhälle, anställda och 
förtroendevalda samt utbildning i ungas egna dialogarbete. Samver-
kan med akademin fortsätter genom forskning om ungas deltagande 

i stadens kulturinstitutioner samt uppföljning av demokrati och 
delaktighet genom SOM-institutet.

Målbild: 2021 är Göteborg en stad som har inkluderande mötes-
platser som bidrar till delaktighet och jämlikhet. Demokrati  sats-
ningen vill ta sikte mot att staden skapar fler öppna platser med 
tydligt fokus på demokrati, inflytande och det medborgardrivna där 
barns och ungas inflytande är särskilt viktigt. För att åstadkomma 
detta behöver kunskapen om deltagardrivna mötesplatser samt 
barn och ungas delaktighet höjas.

Projektägare: Stadsledningskontoret

POP UP GBG ÄR EN JUBILEUMSSATSNING där göteborgarna önskade 
sig kreativa mötesplatser och arenor för småskaliga verksamheter. 
Med en stad i utveckling tar Pop up GBG tillvara på tillfälliga möjlig-
heter som uppstår och skapar marknadsplatser, besöksmål och 
levande mötesplatser för göteborgarna.

Konceptet syftar till att skapa platser med tillfälliga bygglov för 
kulturella och kreativa näringar som exempelvis hantverk, små-
skalig design, konsthantverk, mathantverk etc. Det saknas idag enkla 
produktions-och försäljningsytor för konstnärligt kreativ verksamhet 

med centralt läge till lågt pris. Ombyggnaden i Göteborg gör att det 
finns  tillfälliga möjligheter att nyttja detta. Ett andra syfte med en 
popup-lösning är att bidra med positiva inslag i stadsbilden under de 
ombyggnads processer som pågår i Göteborg.

Målbild: Att etablera Pop Up:er i staden till 2021.

Projektägare: Business Region Göteborg

Pop up GBG

2017 ETABLERADES EN LEVANDE MÖTESPLATS i Gamlestaden, 
Yesbox – Home of Entrepreneurs, vars verksamhet med rådgivning, 
utbildning och inspiration fortsatt att utvecklas och växa sedan 
dess. Ambitionen är att underlätta för innovation, entreprenörskap 
och nyföretagande. Syftet är att samla organisationer med olika 
 kompetenser inom nyföretagande och entreprenörskap under samma 
tak för att erbjuda kunskap och kontakter till alla som vill utveckla sig 
själv och sin verksamhet.

Utöver mötesplats för entreprenörer, innovatörer och  nyföretagare 
kommer Yesbox att bli en stark symbol för det entreprenöriella 
Göteborg. Genom att skapa bättre förutsättningar för fler nya företag, 
högre överlevnadsgrad hos företagen och bättre företagsklimat 
 skapas grunden för ett mer hållbart företagande i Göteborg.

Målbild: Hos Yesbox är det enkelt att starta och utveckla företag. 
När Göteborg fyller 400 år är målet att Göteborg är en internationell 
förebild genom sin entreprenöriella attityd och atmosfär där det 
finns verktyg att förverkliga människors idéer till hållbara verk-
samheter. Satsningar på ungas entreprenörskap sker genom att 
informera grundskoleförvaltningen om vilka resurser som finns för 
att få igång och öka elevers drivkrafter och motivation.

Projektägare: Business Region Göteborg

YESBOX – HOME  
OF ENTREPRENEURS



MED REGNET SOM UTGÅNGSPUNKT ska vi 
tillsammans göra vår stad än mer attraktiv 
att bo i, driva verksamhet i och besöka.  
I Göteborg regnar det i genomsnitt var tredje 
dag vilket inte alltid uppskattas. 

När staden frågade hur göteborgarna vill 
fira stadens 400-årsjubileum uttrycktes bl.a. 
önskemål om att komma närmare vattnet 
och att regnet skulle ses som en resurs. 
Staden tog till sig detta och visionen att bli 
världens bästa stad när det regnar formades 
och blev en av stadens jubileumssatsningar. 

Ökad kunskap om klimatet, vår livsstil 
och dess konsekvenser har satt klimat-
frågan högt upp på agendan inom alla delar 
av samhällsutvecklingen. Med ett kreativt 
angreppssätt som kan inspirera fler vill 
satsningen bygga robustare och attraktiva 

dagvatten– och skyfallslösningar och sam-
tidigt förändra hur vi ser på regn, kopplingen 
till vårt klimat och skapa positiva mervärden.

Det unika med Rain Gothenburg är 
att alltid lyfta regnet tillsammans med 
 arkitektoniska, sociala, kulturella och klimat-
relaterade perspektiv när stadens grund-
läggande funktioner utvecklas. Ett exempel på 
det är Torslandaskolan där  Lokalförvaltningen 
valde att använda visionen och skapa 
” Världens bästa skola när det regnar”. Ett 
annat exempel är brunnslockspoesi som 
nu finns i staden och är några av alla de på-
gående satsningar där regn står i centrum.  

REGNLEKPLATS OCH REGNKONST
Ett ytterligare exempel är regnlekplatsen, 
där barn och vuxna under sommar och 

höst 2017 kunde hjälpa till med idéer till 
utformandet, som sedan förverkligades i 
regnlekplatsen som invigdes 2018. 

Våren 2019 skapade konstnären Bea 
Szenfeld ett regnkonstverk på Esperanto-
platsen med fokus på klimatförändringar,  
ett verk som bara syntes vid regn.

Målbild: Med regnet som utgångspunkt 
ska vi tillsammans göra Göteborg ännu 
mer attraktivt att bo i, driva verksam-
het i eller besöka. Genom detta arbete 
uppfattas Göteborg internationellt som en 
framgångsrik och kreativ stad.

Projektägare: Kretslopp och vatten

Torslandaskolan, OBS! Visionsbild.
Bea Szenfelds regnkonstverk  
på Esperantoplatsen.  Brunnslockspoesi av Lina Ekdahl.
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RAIN GOTHENBURG – VÄRLDENS  
BÄSTA STAD NÄR DET REGNAR

DIN PLATS I STADEN

400 PLATSER, 400 SÅNGER
DU ÄR HÄR – Ett mobilt sångspel om 400 platser i Göteborg. I en 
kombination av historia, samtid och framtid berättas om staden och 
dess invånare. Verket är en hyllning till Göteborg i dess mångfald av 
detaljer och motsägelser. Det handlar om de verkliga platserna, såväl 
kända riktmärken som undangömda vrår. Medborgarna och publiken 
inkluderas, deras minnen, tankar och historier. Texter, sånger och 
ljud inspelningar bildar ett arkiv och ur detta uppstår en serie före-
ställningar som förflyttar sig och förändrar sig. I stället för klichéerna 
om det typiskt göteborgska: en önskan om att förmedla stadens rike-
dom. Ett folkbildningsprojekt i dialog med livet i de olika stadsdelarna. 

ANNES HUS
Annes Hus bjuder på en utställning i sju rum där varje rum presen-
terar en av sju olika livsprinciper för att skapa glädje och harmoni 
och inspirera till ansvar. Utställningen är en hyllning till livet och 
vill visa på det som är viktigt i livet. Tacksamhet för allt naturen ger 
inklusive andra människor, hushållning av resurser, självkännedom, 
samarbete och kunskap. En exposé som med färg och form vill 
främja en rättvis och hållbar värld.

AVENYFÖRENINGEN
Avenyn 2.0 – jubileumsgåva till göteborgarna. Avenyföreningen 
arbetar för att höja Avenyområdets image som självklar mötes-

plats och destination för både göteborgaren 
och turisten. Ambitionen år 2021 är 

att starta upprustningen av Avenyn, 
Sveriges mest kända gata och ett av 

Göteborgs starkaste varumärken. 
Avenyn ska då bli lika attraktiv 
under årets alla månader och 
dygnets alla timmar genom att 
bli ljusare under vinterhalvåret 
och grönare under sommar-

månaderna. Upprustningen är 
klar år 2023 då Avenyn i sin fulla 

längd med Götaplatsen fyller 100 år.

AGECAP – GÖTEBORGS UNIVERSITET 
Hur har åldrandet förändrats i Göteborg under 400 år? AgeCap, 
centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet, kommer 
2021 göra arrangemang om äldre då, nu och i framtiden. Vi upp-
märksammar H70-studien som studerat äldre göteborgare under 
50 år och låter forskare tala om hur man blir 100 år.

Alfons Åbergs kulturhus
Alfons Åbergs Kulturhus bidrar till barns utveckling genom lek och 
lärande. 2021 vill vi främja lek, läsning, teater och kultur tidigt i livet 
för alla barn oavsett ursprung, språk, social tillhörighet och funk-
tionsförmåga. Vi samverkar med Staden där vi läser för våra barn 
i läsfrämjande insatser. Vi stärker arbetet med  Barnkonventionen, 
med fokus på barns rätt att ha inflytande och påverka. Vi  fortsätter 
utveckla våra större pedagogiska projekt i samarbete med  Chalmers 
och Göteborgs universitet tack vare stiftelsedonationer. Vår ambition 
är att år 2021 vara ett ledande barnkulturhus där alla barn känner 
tillhörighet. 

Avenyfamiljen 
Avenyfamiljen skapar nya mötesplatser och stråk i Göteborg 
genom att utveckla nya restauranger och stråk i staden. Med 
jubileet som drivkraft planerar vi att utveckla restaurangen 
vid Tyska Bron, som kommer bli en mötesplats på vattnet 
för göteborgare och besökare.

BERGSJÖN 2021 
Bergsjön 2021 är ett samarbete med syfte att utveckla goda livs-
miljöer för alla människor i Bergsjön. En milstolpe i det arbetet 
är att skapa ett nytt, tryggt och attraktivt stråk med 700 bostäder 
mellan Komettorget och Rymdtorget. Ett flertal aktiviteter för att 
tydliggöra stråket kommer att genomföras under 2021.

Illustration: Okidoki arkitekter. 

På följande sidor hittar du jubileumssatsningar från fler än 140 aktörer inom 
olika områden som akademi, näringsliv, offentlig verksamhet, organisationer 
och föreningar. Alla bidrar till Göteborgs 400-årsjubileum. Vill du också vara 
med? Hör av dig till jubileumsorganisationen.

Med reservation för ändringar Med reservation för ändringar

DIN PLATS I STADEN SKAPAR skapar 
 tillfälliga mötesplatser genom flexibel 
användning och platsskapande åtgärder i 
det offentliga rummet. Satsningen använder 
stadsutveckling.goteborg.se som plattform 
för att bjuda in till resan mot den nya staden. 
Genom att visa på hur frågor om attraktivitet, 
trygghet och delaktighet kan tas om hand 
i en stad i ständig förändring och under en 
intensiv byggtid, blir Göteborg en modig före-
bild väl värd att besöka. 

Playa Skeppsbron blev en succé där 
 göteborgare och besökare kom närmare 
älven, men även Göteborgs flygande matta, 
som landade på flera av stadens lokala torg, 

var en mycket omtyckt satsning som knöt 
ihop människor över generationsgränserna. 
Flera andra uppskattade aktiviteter som 
Parklets och Pop-up-parker, små parker i 
p-rutor och på andra till fälliga platser, har 
också genomförts.

 
Målbild: Målsättningen är att skapa 
mervärde i det offentliga rummet i en 
stad i förändring och genom att involvera 
göteborgare, besökare och verksamheter i 
stadsutveckling på ett kreativt  
och engagerande sätt.
 
Projektägare: Trafikkontoret
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BOPLATS GÖTEBORG 
Boplats Göteborg lyfter fram jubileums-
satsningen BoStad 2021 med 7 000 extra 
bostäder i sin årliga Bonytt-utställning. 
Boplats har i sitt uppdrag att  informera 
allmänheten om bostadsmarknaden i 
Göteborg samt kranskommuner inom 
pendlingsavstånd.

FRAMTIDEN AB 
Framtiden bygger till BoStad2021.
Framtidenkoncernen deltar i den unika 
satsningen BoStad2021 där Göteborgs Stad 
tillsammans med ett antal kommunala, 
privata och kooperativa byggaktörer bygger 
7000 nya bostäder, utöver det ordinarie 
bostadsbyggandet för att möta bostads-
behoven. 

BINGOLOTTO  
Genom Gert Eklunds entreprenörskap 
och 30 år av tv-historia har ett av Sveriges 
starkaste varumärken dragit in hissnande 
16 miljarder till föreningslivet. Det ideella 
lotteriet från Folkspel i Göteborg fortsätter 
dessutom att leverera, bara Uppesittaren 
och Nyårsprogrammet 2019 drog in 75 
 miljoner till föreningslivet i Sverige.  
2021 siktar Folkspel på att leverera över  
200 miljoner till föreningslivet och den  
16 oktober 2021 firar Bingolotto 30 år med 
ett storslaget jubileumsprogram i TV4.

BERGSLAGARNAS JÄRNVÄGSSÄLLSKAP  
Bergslagarnas Järnvägssällskap, (BJs) som bildades 1972 vill under jubileumsåret till-
sammans med andra teknikhistoriska föreningar arrangera en teknikhistorisk helg 28–29 
augusti 2021 med bland annat både spårvagns- tåg- och båtparad. Under  sommarsäsongen 
på helgerna vill BJs även köra trafik med veterantåg, ånglok och äldre vagnar, mellan 
 Göteborg C och Skandiahamnen.

BOKMÄSSAN
Bokmässan Göteborg är Nordens största kulturevenemang. Vi vill göra världen bättre 
 genom att främja bildning, läsning och litteraturens roll i samhället. Nu tar vi sikte på  
2021 för att i samband med 400-årsjubileet sätta extra ljus på Litteraturstaden Göteborg.

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN
Botaniska trädgården bidrar till att stärka 
Göteborg som destination för trädgårds-
turism genom att bygga nya publika 
växthus som ska stå klara till trädgårdens 
100-årsjubileum 2023. De nya växthusen 
blir en sammanhållen byggnad med varsam 
placering på nuvarande plats med ett mindre 
annex på åsen och en broförbindelse mellan. 
Den totala ytan beräknas bli ca 6 500 kvm. 
Växthuset kommer att byggas i etapper med 
hänsyn till växterna som måste evakueras. 
Etapp ett beräknas starta 2021.

Chalmers 
Chalmers arbetar i samma anda som hela 400-årsjubileet och genomför  årligen 
 aktiviteter som välkomnar allmänheten att möta vår verksamhet t.ex. under 
Vetenskaps festivalen och AHA!festivalen. Inför 2021 vill vi bjuda in göteborgarna att 
också ta del av de spännande projekt och satsningar inom hållbar utveckling som 
visualiseras och kommuniceras på campusområdet. Chalmers tekniska högskola i 
 Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög  internationell 
nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, 
 arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers 
kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och 
entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället. 
Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt.

CHALMERS STRUCTURAL DESIGN 
CHALLENGE 
Chalmersstudenter bygger framtidens 
broar! Att bygga broar är viktigt både för att 
koppla samman människor och överbrygga 
fysiska gränser. Nu planerar chalmers-
studenter att bygga en verklig bro över 
vallgraven till 2021. 

EMPATICUS 
Empaticus arrangerar Conscious talks och 
Conscious conference under jubileumsåret 
2021 för att ge utrymme åt de viktiga sam-
talen kring en hållbar samhällsutveckling i 
Göteborg baserad på ökad medvetenhet och 
en kultur av medkänsla. 

EXLABS AB 
Exlabs arrangerar eventen Yogagames och 
Prana Festival under jubileumsåret 2021 för 
att föra Göteborgarna närmare varandra och 
stärka den sociala hållbarheten. 

ECORIDE 
Inför Göteborgs 400-årsjubileum kommer 
Pronordic Group att vara delaktiga genom 
att ta fram en unik och begränsad upplaga 
av en EcoRide elcykel. Cykeln kommer att 
designas och utrustas för att tydligt visa att 
detta är en elcykel för och från Göteborg. 
Det känns helt naturligt att vi genomför 
detta projekt då Ecoride föddes i Göteborg 
och är ett Göteborgsbaserat företag. För att 
involvera slutkund så vill vi också till detta 
projekt ta hjälp av svenska folket att ge 
förslag på modellnamn. 

COMEDY ART THEATRE 
Från Gustav II Adolf till idag. 400 års 
historia som berättas av de som levde förr. 
Följ med genom Göteborgs spännande och 
något kusliga historia. Vi har lyckats åkalla 
några mycket ovilliga Spöken som vill 
berätta hur de levde. Kungar, bödlar, häxor, 
tvätterskor, adelskvinnor, vetenskapsgenier, 
sjuksköterskor och många fler.

FGAG – FÖRENINGEN GÖTEBORGS 
AUKTORISERADE GUIDER  
FGAG – Föreningen Göteborgs Auktori-
serade Guider tillhandahåller guidade turer 
i Göteborg med omnejd. I samband med 
Göteborgs jubileumsfirande, vill vi erbjuda 
guidade turer i några av Göteborgs historie-
rika stadsdelar, med fokus på de olika 
århundradena i stadens historia fram till 
2021. Följ med oss på en göteborgsk resa 
i tiden, genom historien, utvecklingen och 
mot framtiden! 

EMIGRANTERNAS HUS 
Emigranternas Hus i samarbete med musikgruppen Wavemakers har gjort en 
 musikalisk berättelse ”Drömmen om ett bättre liv”. Den handlar om den stora 
 utvandringen från Göteborg för mer än 100 år sedan och svenskar som då kom till  
vår systerstad Chicago som invandrare. Föreställningar kommer att genomföras 
framförallt under Göteborgs 400-årsjubileum men också året innan. 

EM I KARATE  
Under Jubileumsåret kommer EM i Karate 
att arrangeras i Göteborg den 12–16 maj 
2021. Evenemanget omfattar dam, herr 
och para och förutom tävlingarna kommer 
aktiviteter att arrangeras i stadsrummet.

ELOF HANSSON FASTIGHETER  
OCH ALECTA 
Elof Hansson Fastigheter driver tillsam-
mans med Alecta kontorsprojektet Global 
Business Gate, en hubb och mötesplats för 
företag inriktade på internationella affärer. 
Global Business Gate stärker Göteborg 
ytterligare som internationell handelsstad 
och blir ett tydligt bidrag till Göteborgs 
400-årsfirande. 

Illustration: Global Business Gate Architects

Visionsbild från Botaniska Trädgården. 

Med reservation för ändringar Med reservation för ändringar
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Förskole
förvaltningen 
Med målet att lyfta förskolebarnens 
plats i staden ska Förskoleförvaltningen 
fram till 2021 genomföra en rad 
aktiviteter kring social hållbarhet och 
förskolan. 2019 anordnades konferensen 
Förskolesummit med temat Barns plats 
i staden.

Frihamnen  
Arena
Frihamnen Arena arrangerar Jubileums-
festivalen på Frihamnspiren 4–13 juni 
2021. Besökare och aktörer samlas i 
hjärtat av Göteborg, kring upplevelser, 
innovationer, historia och framtid.

FREDSAM GÖTEBORG
I nätverket Fredsam (IKFF, SKV, Fredens 
Hus Göteborg, Fredskommittén, Freds-
rörelse på Orust m.fl.) samverkar de freds-
organisationerna i Göteborg med omnejd 
som vill återuppliva det stora Nordiska 
fredsmötet 1982, en manifestation som 
syftade till att stärka mänsklig säkerhet 
framför militär säkerhet. En heldag år 
2021 ägnas åt olika aktiviteter, seminarier, 
utställningar och kontakt med människor 
på gator och torg.

FRÖLUNDA KULTURHUS OCH  
LOKALFÖRVALTNINGEN 
Frölunda Kulturhus tak blir grönt. Under 
2020 kommer det 15 000 kvm stora taket att 
gå från grått till grönt, från dött till levande. 
I samband med takomläggningen skall även 
1 500 kvm solceller installeras på en del 
av det gröna taket. På sikt blir Frölundas 
gröna tak en pedagogisk och socialt hållbar 
resurs som både testarena och mötesplats.

FÖRENINGEN KUNSKAP GÖTEBORG
Föreningen Kunskap i Göteborg har arbetat 
för att stödja Göteborgsbaserad forskning 
med målet att sätta Göteborg på kartan 
som kunskapsstad i samband med stadens 
400-årsjubileum. En stor satsning är att 
 bygga ett centrum för njurforskning inom 
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs 
universitet med mål att vara färdigställt 
till 2021. Under 2019 publicerades en bok 
där föreningens verksamhet samt exem-
pel på forskning och kunskapsspridning 
 presenterades.

FÖRENINGEN NORDEN I GÖTEBORG
Föreningen Norden kommer under 2021 att 
bjuda in till nordiska träffar, och aktiviteter 
med kultur, näringsliv, turism och gräns-
överskridande samarbete. Under 2018 har 
vi börjat diskutera med Föreningen Norden 
i VG, Norge, Danmark, Finland samt Norra 
Tyskland om deras besök hos oss 2021 för 
att fira Göteborg 400 år under september. 
Hösten 2020 samlas vi till första planerings-
mötet som skall mynna i stor gemensam 
konferens under 2021 i Göteborg. Musik och 
kultur som tongivande.

FÖRFATTARCENTRUM VÄST 
”Min gata i Göteborg”, är rubriken för en 
rad skrivarworkshops för barn och unga 
som planeras under jubileumsåret, samt 
en digital antologi. Resultat från workshops 
presenteras under UNESCOS poesidag 
den 21 mars och publiceras digitalt innan 
jubileumsåret är slut. 

GAMLESTADENS JAZZFESTIVAL 
Gamlestadens jazzfestival har mål-
sättningen att skapa en internationell 
festival som ska vara etablerad lagom till 
jubileumsåret. 

GOT EVENT
Got Event ser fram emot 2021 och möjlig-
heten att tillhandahålla upplevelser och 
mötesplatser för göteborgaren och tillresta 
besökare. Några extra magiska ögonblick 
under jubileumsåret är EM i karate, Världs-
cupfinaler i dressyr och hoppning samt 
Junior VM i hockey. Dessutom blir det en 
och annan överraskning.

FÖRBUNDET VÄSTSVENSKA 
MILITÄRARVET (FVMA) 
Förbundet skall vara sammanhållande 
för framtagningen av en stadsvandring 
som har Gustav II Adolfs besök i 
området den 6 –13 mars 1619 som 
bottenplatta. Samverkan pågår med 
HIGAB och den restauratör som hyr 
soldattorpet vid Skansen kronan i 
syfte att kunna nyttja denna som 
startplats för vandringen. 

GÖTEBORGS  
DOMKYRKOPASTORAT
Svenska kyrkan är och har alltid varit 
en integrerad del av staden och på 
Göteborgs äldsta bevarade kartor är 
tornen från Domkyrkan och Tyska 
kyrkan tydliga landmärken. Under 
jubileumsåret bjuder centrumför-
samlingarna på bland annat musik, 
föreläsningar, guidade turer, ljusare 
miljöer, något för alla åldrar och 
speciella gudstjänster. Dessutom får 
Tyska kyrkan ny fasadbelysning och 
kyrkparken blir en ännu grönare oas 
som en gåva till alla göteborgare.

Visste du att... Göteborg fick sina stads - 
privilegier den 4 juni 1621!

FRONTSIDE
Med FRONTSIDE Gothenburg International 
Chamber Music Festival, vill vi beröra på 
 djupet med makalös kammarmusik fram-
förd i nya och kittlande konsertformat. Vårt 
mål är att presentera en lustfylld musikalisk 
mötesplats för alla sinnen, formad av en 
 ambition att förse kammarmusikälskaren 
med det bästa från det redan kända och 
samtidigt lyfta fram det gömda och tidigare 
okända. Från 2019–2021 bygger vi festivalen 
till full skala med nytänkande och innovation. 

FÖRSVARS MAKTEN
Försvarsmakten engagerar sig 
under jubileumsåret genom att 
belysa sin historia i Göteborg 
under 400 år, där såväl armé-, 
 marin- och flygförband medverkar.

GREENHACKGBG 
GreenhackGBG är Göteborgs Stads kanal 
för hållbara livsstilar, där medskapandet 
står i fokus. Här kan du inspireras av andra, 
anta utmaningar för en mer hållbar vardag, 
dela dina egna idéer och engagera dig 
tillsammans med andra för en mer hållbar 
stad inför Göteborgs 400-årsjubileum.

GÖTEBORG & CO 
Göteborg & Co leder arbetet med 400-års-
jubileet i bred samverkan. Dessutom 
 använder bolaget jubileet som en milstolpe 
för destinationens långsiktiga utveckling 
med sikte på 2030, tillsammans med besöks-
näringens aktörer inom exempelvis hotell, 
transport, handel, kultur och restaurang. 

GÖTEBORG BAROQUE  
Göteborg Baroque ger Göteborg 2021 en 
ljudbild från 1600-talet.

GÖTEBORG CITYSAMVERKAN 
Göteborg Citysamverkan är en satsning där 
Innerstaden Göteborg, Avenyn och Nordstan 
växlar upp samverkan med Göteborgs Stad 
för att tillsammans ta position i strävan att 
utnämnas till Årets stadskärna senast 2023.

GÖTEBORG TILL FOTS  
– GÖTEBORG TOWN TRAILS
Guideboken Göteborg till fots – trottoar-
turism och spårvägssafaris innehåller 15 
turer till fots, med spårvagn, båt och buss, 
noggrant beskrivna med text, kartor och 
bilder! Den finns på svenska och är fort-
farande aktuell inför Göteborgsjubileet 
2021. Vår vision är att denna bok också 
kommer att finnas i en utvecklad upplaga 
på engelska till jubileet.

GOTHENBURG HORSE SHOW
Den 31 mars till den 5 april kommer Gothenburg Horse Show och 
Scandinavium åter att stå värd för världscupfinalerna i både hopp-
ning och dressyr, och ett hästevenemang i världsklass kommer att 
arrangeras.

GOURMÉGOTT
GourméGott skall inför stadens 400-årsjubileum ta fram en serie 
njutnings- och upplevelserika produkter av kvalitetschoklad och 
 konfektprodukter såsom vackra attraktiva chokladaskar och plåt-
askar med tema Göteborg nu och då. Sortimentet kommer att bestå 
av exempelvis ljuvliga praliner med stadens kända objekt som  Gustav 
Adolf, Konstmuseet och Liseberg. Fina presenter till  göteborgare  
och turister som vill behålla ett minne av jubileet och som gåva. 
 Produkterna kommer att säljas av utvalda butiker och webshop.

GREFAB 
Grefab siktar på att tillgänglig-
göra närheten till vatten för 
fler.  Arbetet görs tillsammans 
med flera andra aktörer. På 
Saltholmen har Park- och 
Natur anlagt bryggor för 
badgäster som är tillgäng-
lighetsanpassade, samt ställt 
i ordning ett antal grillplatser. 
Flera bänkar har satts ut och 
cykelparkeringar har etablerats. 
Grefab kommer i sina hamnar i 
samband med  etablering av nya bryg-
gor och vågbrytare att beakta möjligheten 
till rekreation i hamnområdena.

GÖTEBORG WIND ORCHESTRA
Göteborg Wind Orchestra är Göteborgs 
och hela Västra Götalands professionella 
blåsorkester. Vi är en regional musikkraft 
som med nya initiativ stärker kulturlivet och 
erbjuder musikaliska upplevelser av högsta 
kvalitet för invånare i alla åldrar. Med nya 
initiativ tar vi blåsmusiken in i framtiden!

Göteborg Film Festival
År 2021 firar vi inte bara att Göteborg fyller 400 år utan också att Göteborg Film Festival är 
Nordens mest relevanta filmhändelse med ambitionen att vara topp 5 Europas viktigaste 
filmfestivaler.
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GÖTEBORGS PIANOFESTIVAL
Göteborgs Pianofestival är en viktig del i 
kulturlivet i Göteborg för både unga och 
gamla. Vårt mål är att instrumentet piano 
blir mer tillgänglig i ett bredare format för 
alla att tillgå och upptäcka. Vi skapar fina 
förutsättningar och möjligheter för barn 
och unga att medverka och bli inspirerade 
av varandra, samt utveckla och lära sig 
konsten att spela piano. Vi siktar starkt på 
att festivalen inför år 2021 finns med på 
världskartan med att lyfta fram nationella 
och internationella musiker till Göteborg 
men också lyfta fram spännande tonsättare 
som har Göteborgsanknytning. 

GÖTEBORGS STAD – Förskole-
förvaltningen, Grundskole-
förvaltningen, Utbildnings-
förvaltningen, Arbetsmarknad- och 
vuxen utbildningsförvaltningen
Förskoleförvaltningen, grundskoleför-
valtningen, utbildningsförvaltningen och 
arbetsmarknad- och vuxenutbildningsför-
valtningen tillsammans med stadsdels-
förvaltningarna i Göteborgs Stad deltar i 
planeringen av fokusåret Hållbart växande 
med sikte på 2021.

Göteborgs Stad – Staden där vi  
läser för våra barn
Göteborgs Stad mobiliserar för att bli Staden där vi läser för våra barn. Satsningen är en 
del av stadens jämlikhetsarbete och en hyllning till sagostunden. I en stad där vi läser för 
våra barn blir fler behöriga till gymnasiet, fler kan vidareutbilda sig och fler har lättare att få 
jobb. 2021 firar vi 400 år av sagor och berättelser. Grunden är lagd för Göteborg som staden 
där vi läser för våra barn, för att barn ska kunna förverkliga sina drömmar.

GÖTEBORGS KULTURFÖRVALTNING 
Göteborgs Kulturförvaltning har 2017 
skapat Göteborgs födelse, en basutställning 
på Stadsmuseet om 1600-talets Göteborg. 
Den är en tydlig hemvist för det ”historiska 
spåret” inom jubileumsarbetet i nära sam-
arbete med Kulturförvaltningen, Stadsbygg-
nadskontoret och olika intresseföreningar. 
I juni 2021 öppnar Stadsmuseet en ny 
basutställning om 1900-talets Göteborg.

GÖTEBORGS NYA BRYGGERI
Av göteborgare, för göteborgare och alla 
som önskar att de vore göteborgare.  
Så tänkte kanske inte Gustav II Adolf om 
staden i vårt hjärta eller om öl, men det 
gör vi. Inför och under jubileumsåret 2021 
berättar vi om stadens betydelse genom en 
serie öl under varumärket 1621.

GÖTEBORGS HEMBYGDSFÖRBUND 
Genom samverkan med bl.a. Stadsmuseet, 
Göteborgs Landsarkiv, VGR, Higab, GU, 
Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborgs-
regionens Släktforskare samt ett sextiotal 
kulturarvsföreningar, fortsätter Göteborgs 
Hembygdsförbund att verka för det som 
vi gjort sedan 1950. Vi vill öka kunskapen 
om och stärka sammanhållningen kring 
hembygden Göteborg, och att väcka intresse 
för bevarande av stadens ur historisk, topo-
grafisk eller konstnärlig synpunkt värde-
fulla kultur- och naturminnen. Intresset för 
kulturarvet är drivkraften i engagemanget 
för hembygden. Här möts alla generationer.

GÖTEBORGS INTERNATIONELLA 
KONSTBIENNAL (GIBCA) 
Ramverket för GIBCA 2021 handlar om 
hur tid och händelser sammanvävs och 
biennalen kommer att ha starka kopplingar 
till 400-årsjubileet. Med utgångspunkt i 
det danska skeppet Havmannen som sjönk 
utanför Göteborg på 1600-talet kommer 
GIBCA att utforska stadens historia, samtid 
och framtid. Arbetstiteln är The Ghostship 
& The Seachange.

GÖTEBORGS ESPERANTOFÖRENING 
Göteborg är en mångspråkig stad. Vi önskar 
sprida information om Esperantos möjlig-
heter att vara brospråk mellan olika natio-
nella språk. Esperanto har globala ambi-
tioner. Det finns talare i ca 120 olika länder 
och med adressboken Pasporta Servo kan 
man hitta esperantister i ett 70-tal länder 
som erbjuder övernattning och guidning av 
sin stad. Till jubileumsåret 2021 kommer 
vi att arrangera historiska vandringar, 
sommarkurser och ge ut fyra tvåspråkiga 
nättidningar med tema Göteborgs historia 
och vad esperanto betytt för staden.

GÖTEBORGS KUNGLIGA  
SEGELSÄLLSKAP 
GKSS har visionen att göra segling till-
gängligt för alla genom att erbjuda fler 
 möjligheten att prova på segling. Vi har 
visionen om att skapa en nationalarena 
för vattensport i Långedrag, klar till 2021. 
GKSS ska 2021 vara det ledande idrotts-
sällskapet inom segling- och båtliv genom 
att anordna de bästa kappseglingsar-
rangemangen. Vi ska arrangera sociala 
aktiviteter som bygger gemenskap för alla 
medlemmar och intresserade och vi ska 
vidmakthålla vår ställning som det mest 
framgångsrika idrotts- och kappseglings-
sällskapet. GKSS ska skapa lösningar som 
är hållbara och ta ansvar för kommande 
generationer.

GÖTEBORGS NATURHISTORISKA MUSEUM
Göteborgs naturhistoriska museum, stadens äldsta museum, är med unika samlingar  
som bas ett resurs- och kunskapscentrum. Museet ägs av Västra Götalandsregionen.  
Våra publika samlingar och miljöer kommer att få ett rejält ansiktslyft. Förnyelsen ska vara 
klar till 2023, då vi firar 100 år av folkbildning i vår nuvarande byggnad. Arbetet kommer att 
ske etappvis där första etappen beräknas vara färdigställd under 2021.

GÖTEBORGS HAMN
Porten mot världen i 400 år – hamnen genom fyra sekler! År 2021 tar vi hamnen till 
 göteborgarna – vi bjuder alla, stora som små, till en historisk vandring genom dåtidens hamn, 
som avslutas med båtturer för att ta del av den moderna och stora hamn som vi har idag.

GÖTEBORGS INTERNATIONAL ORGAN ACADEMY  
GIOAs vision är att vidareutveckla Göteborg som internationell orgelstad med en 
av världens ledande orgelfestivaler och en unik orgelpark, som fram till 2021 växer 
med en konserthusorgel i världsklass. Vi vill erbjuda ingångar för alla till en värld av 
sinnlig passion och nya klanger. 

GÖTEBORGS STAD LEASING AB 
Göteborgs Stads Leasing AB arbetar för 
en elektrifiering av stadens fordons- och 
maskin park. Målet är 400 miljösmarta 
el bilar i Göteborgs Stads verksamheter år 
2021. 

GÖTEBORGS STAD  
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH 
 NATIONELLA MINORITETER 
Judar, romer, samer, sverigefinnar och 
 tornedalingar är Sveriges nationella 
 minoriteter. De är en viktig del av  Göteborgs 
 historia. Tillsammans arbetar vi för en 
 hållbar framtid för alla där mänskliga 
 rättigheter efterlevs. Göteborgs stad skapar 
förutsättningar för inflytande genom samråd.

GÖTEBORGS STADS TIO 
STADSDELSFÖRVALTNINGAR  
– Angered, Askim – Frölunda – Högsbo, 
Centrum, Lundby, Majorna – Linné, 
Norra Hisingen, Västra Göteborg, 
 Västra Hisingen, Östra Göteborg, 
Örgryte Härlanda
Arbetet med Hela Stadens Galleri fortsätter 
i samverkan med alla 10 Stadsdelsförvalt-
ningar med fokus på mötet mellan äldre 
och yngre med sikte på 2021.

GÖTEBORGS STADSTEATER
Göteborgs Stadsteater har som vision att 
det ombyggda teaterhuset vid Götaplatsen 
ska invigas hösten 2021, om byggplanen 
håller. Tre permanentade scener, en ny 
 restaurang och nya barer kommer att bidra 
till att Götaplatsen efter 100 år äntligen blir 
den naturliga mötesplats som var tanken när 
platsen byggdes för trehundraårsjubileet. 
Ett återskapande av flera publika utrym-
men till sitt ursprungliga utseende gör att 
huset återfår en stor del av sin forna glans. 
Öppningshösten kommer att bjuda på en 
både bred och spetsig repertoar, såväl egna 
uppsättningar som spännande gästspel.

GÖTEBORGS SYMFONIKER
Med stöd av Stenastiftelsen genomför 
Göteborgs Symfoniker för andra året Point 
Music Festival den 15–18 maj 2020. Förut-
om Beethovens klassiska stycken bjuder 
festivalen på nya, spännande berättelser av 
vår egen tids mästare, framförda av en rad 
starkt lysande orkestrar, ensembler och 
solister. Point Music Festival 2020  utforskar 
musiken, konsten och våra sinnen och 
 bjuder på en resa från melankoli till eufori  
– för den som vågar ingår till och med ögon-
bindel. Point Music Festival är, tillsammans 
med medverkan under jubileumshelgen  
i Slottsskogen 2021, en av Göteborgs 
Symfonikers satsningar inför Göteborgs 
400-årsjubileum och den tredje festivalen 
äger rum 6–9 maj 2021. 

GÖTEBORGS UNIVERSITET
År 2021 presenterar GPS400 empiriskt 
förankrad och samverkande forskning 
om visuell kultur och visuellt kulturarv i 
stadsrummet, hos minnes- och kultur-
institutioner samt via nya digitala tekniker. 
Tillsammans med stad och region fort-
sätter GPS400 sitt långsiktiga arbete med 
att öka kunskapen om visuell medie- och 
informations kunnighet (MIK).

Visste du att...

Göteborgs Hamn 
fyller 400 år redan 
2020 – GRATTIS!
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GÖTEBORGSLOKALER
Hållbar och öppen stad är mål i 2021.  
Under 2020 kommer GöteborgsLokaler 
arbeta med att göra fler av våra evenemang 
på Göteborgs vardagsnära stadsdelstorg 
från Hjällbo till Linné till hållbara event. 
2021 knyter GöteborgsLokaler an till det vi 
skrev i Idéboken för många år sedan: ”Alla 
skall ha varit i alla stadsdelar åtminstone en 
gång i sitt liv.

GÖTEBORGSKVINNOR  
I RÖRELSE/R
Göteborgskvinnor i rörelse/r lyfter fram 
betydelsen av Göteborgs kvinnorörelser i en 
bok samt genom föreläsningar, möten och 
kulturarrangemang på flera publika platser 
under jubileumsåret.

GÖTEBORGSOPERAN 
Västra Götalands operahus hyllar staden 
Göteborg med den nya musikalen 
“Kärlek skonar ingen” (baserad på Håkan 
Hellströms låtskatt), den nya operan 
“Mytomania” om en lögnaktig stjärnkirurg, 
finalen i Wagners ringcykel och flera 
storslagna konserter. 

HASSELBLADSTIFTELSEN
Hasselbladstiftelsen har tagit initiativ till 
ett flerårigt fotohistoriskt forskningsprojekt 
som under 2021 resulterar i utställning, 
foto- och filmhistorisk antologi och en rad 
publika evenemang. Vi vill lyfta fram foto-
grafi och film från 20- och 30-talet baserat 
på forskning i den internationella fotout-
ställningen på Göteborgs Konsthall 1929. 

GÖTEBORGSREGIONEN
Göteborgsregionen (GR) tar sikte på fokus-
året Hållbart växande 2020 med mötes-
platsen Future Skills. Här får unga träffa 
företag och branscher, prova på yrken och 
lära sig mer om vilka möjligheter som finns 
på framtidens arbetsmarknad.

GÖTEBORGSREGIONENS SLÄKTFORSKARE 
GöteborgsRegionens Släktforskare står värd för de nationella Släktforskardagarna 2021, en 
tvådagarskonferens och mässa 28–29 augusti, som enar oss med intresse av personhistoria 
– släktforskning, d.v.s. människorna. Inte bara i Göteborg och övriga Sverige utan vi kommer 
även att erbjuda våra emigranters ättlingar en chans att söka efter, och kanske träffa, sina 
släktingar framför allt här i Göteborg, men även runt om i landet i samarbete med lokala 
föreningar. DNA-tester som hjälpmedel i släktforskningen har revolutionerat möjligheten till 
kontakter och nya mejlkontakter knyts dagligen – nu kan vi träffas in real life!

HJÄRTA GÖTEBORG
Stadens utmaningar är något de flesta 
 kyrkor dagligen erfar. Med Hjärta Göteborg 
vill kyrkorna medverka till en helad stad. 
 Genom festkvällen ”Grattis Göteborg!”, 
inspiration till ökad samverkan och nya sam-
arbeten liksom en insamling som spänner 
över lång tid vill vi bidra till en rättvisare stad.  

HOPPET LOKALFÖRVALTNINGEN 
Sveriges första fossilfria byggprojekt 
Hoppet ska stimulera innovation, generera 
kunskap och skapa bättre förutsättningar 
för fossilfritt byggande. Första målet är att 
bygga en förskola som ska stå klar 2021 
och som så långt det är möjligt åstadkom-
ma med fossilfria material och metoder.

Göteborgsvarvet Marathon
Göteborgsvarvet firar jubileumsåret med att arrangera ett maratonlopp  
den 19 september år 2021. Ett lopp och en unik chans!

GÖTEBORGSGIROT 
I samband med jubileumsåret 2021 kommer Göteborgsgirot att genomföra ett unikt 
jubileumslopp på 21 mil. Alla som vill cykla är välkomna att delta i loppet!

IDROTTS- OCH FÖRENINGSFÖRVALTNINGEN
Slottsskogsvallen byggdes inför Göteborgs 300-årsjubileum. Till stadens 400-års-
firande utvecklar Idrotts- och föreningsförvaltningen Slottsskogsvallens entrépark 
till en attraktiv och levande mötesplats som kan användas för såväl evenemang som 
vardagsaktiviteter.

HISTORIEVERKET
Under Jubileumshelgens tre dagar kommer 
Historieverket att gestalta Göteborgs histo-
riska skeenden med ett platsspecifikt pro-
gram av skådespel, musik, dans och  cirkus 
i Västra Nordstan området. Syftet är att 
underhålla besökare samt att belysa kultur-
arvet och områdets betydelse för staden. 

JUDISKA FÖRSAMLINGEN 
Judiska församlingen vill rusta upp 
begravning splatsen vid Svingeln för att 
synlig göra judarnas bidrag till handel, 
 industri, kultur och samhällsliv i Göteborg 
och visa på Göteborg som en invandrarstad.

KAFFERÄVEN PER NORDBY  
Till jubileumsåret 2021 skall Kafferäven Per 
Nordby ta fram fyra olika kaffe som skall 
hylla och symbolisera de fyra århundraden i 
Göteborgs historia.

HÄRRYDA KOMMUN
Härryda kommun planerar aktiviteter 
under jubileumsåret, firar tillsammans 
med Göteborg, och är med och utvecklar 
den starka regionen.

INFOGLOB – GLOBALA HUSET
Göteborgs kulturarv bygger på mänsklig 
mångfald och 400-årsjubileet ska firas i 
samma anda, av kulturella uttryck, olika 
konstformer och dialog. Globala Huset ek 
förening vill vara en samordnande aktör.

INNERSTADEN GÖTEBORG
Centrumledningsbolaget Innerstaden 
 Göteborg vill med sikte på 2021 genom 
samverkan med aktörer skapa förut-
sättningarna för unika upplevelser i den 
historiska stadskärnan i Sveriges mest 
välkomnande mötes- och handelsplats. 

INTERNATIONELLA  
VETENSKAPSFESTIVALEN
2021 bjuder Vetenskapsfestivalen in till en 
invigning som aldrig setts förr – ett veten-
skapens toppmöte – med internationella 
toppnamn inom forskning och innovation. 
Målet är att skapa en upplevelse dit tusen-
tals göteborgare välkomnas, som också är 
öppen för vänner och intresserade i hela 
Norden och internationellt. 

JUBILEUMSLOPPET 
Jubileumsloppet hade premiär 2013 och 
återkommer varje år fram till 2021, för att 
främja folkhälsa och stödja hjärnforskning. 
Jubileumsloppet mäter en mil och banan 
sträcker sig nära vattnet vid hamninloppet 
till Göteborg. Loppet bidrar till forskningen 
kring fysisk aktivitet och hjärnhälsa och 
arrangeras av Göteborgsvarvet.

Jernhusen
Jernhusen driver sin jubileumssatsning genom första etappen av RegionCity vid Göteborgs 
Centralstation. Första etappen omfattar ett torn, en hall, en terrass och en plats.  
2016 presenterades idéen, som sedan dess har utgjort ett samlande delmål för utveck-
lingen. 2018 invigdes Jubileumsplatsen vid spår 16. Jubileumsplatsen är början på något 
stort och en öppen testarena för RegionCity. 2019 fokuserades på att stärka och sprida 
den innovativa kultur som RegionCity fötts ur samtidigt som stråken till och från platsen 
utvecklades. 2020 lägger Jernhusen och staden all kraft på att få alla tillstånd på plats 
så att den konkreta tillväxten kan starta här 2021. 4 juni 2021 presenteras på plats hur 
nordvästra RegionCity möter den gamla staden, Hisingsbron och Västlänken och sist men 
inte minst vad som kommer därefter – ett skandinaviskt downtown, mer stads utveckling 
och ett starkare Västsverige. 

Visste du att...

även Luleå, Piteå,  
Sundsvall och Borås  
firar 400-årig  
födelsedag 2021.

Visionsbild från Jernhusen.  
Illustration: Tomorrow AB
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KULTURSKOLAN
Vi firar Göteborg 400 år med att barn och unga syns, hörs och tar 
plats i hjärtat av Göteborg. Kulturskolan är en självklar plats för 
ungas skapande. Med alla kreativa konstformer intar vi staden och 
visar vägen mot framtiden. 

KUNGL. VETENSKAPS- OCH  
VITTERHETSSAMHÄLLET I  
GÖTEBORG (KVVS)
Här möter dagens makthavare mor-
gondagens. Inom International Youth 
Think Tank sammanförs ungdomar 
och beslutsfattare med fokus på att 
stå upp för demokratin och det öppna 
samhället – en unik satsning där 
ungas åsikter får ta plats. Invigningen 
planeras till 2021, och första ungdoms-
konferensen gavs i samband med Kvalitets-
mässan 2019. Global Business Gate och Kungl. Vetenskaps- och 
 Vitterhetssamhället i Göteborg stöder projektet.

KORTEDALA MUSEUM 
Under 2021 arrangerar Kortedala Museum 
ett öppet hus i vår museilägenhet samt 
stads- och konstvandring i norra Kortedala. 
Med en resa tillbaka till det Göteborg som 
byggdes på 1950-talet där framtiden låg 
öppen och allt syntes möjligt bjuder vi på 
ett program för att visa på de tankar om 
boende, arkitektur och offentlig konst man 
följde i folkhemmet. 

KULTURGRUPPEN FÖR  
RESANDEFOLKET 
Kulturgruppen för resandefolket vill 
fira att det år 2021 gått 400 år sedan 
 resandefolket gjorde Göteborg till sin 
stad. Detta vill vi göra genom att markera 
när varon av resande folkets historia från 
begynnelsen till idag, med allt vad det 
betyder i berg-och dalbanan av entre-
prenörskap och förföljelse. Vi vill berätta 
historien om en av de  nästan bortglömda 
minoriteter som levat och dött i  Göteborg 
från stadens grundande och ge en åter-
blick på det  artist-, teater- och nöjesliv 
som formades av de resande. Vi vill för-
klara varför  Göteborg nu blivit resande-
aktivismens centrum i Sverige.

KULTURFESTIVALEN 
Kulturfestivalen i Centrum bjuder varje år stadsdelens seniorer på 
två veckors sprakande festivalprogram mitt i mörkaste november. 
Redan idag involveras personal och seniorer i arrangemangen, men 
fram till 2021 är målet att en stor del av festivalen är producerad av 
målgruppen själva och på det sättet tar ett ännu tydligare avstamp i 
deras intressen och erfarenheter.

KLIPPANS BRUKSBÅTSFÖRENING 
Klippans Bruksbåtsförening förbereder 
sig inför 2021 för visning av sina bruks-
båtar från 1800-talets mitt och framåt i 
den historiska hamnmiljön vid Klippans 
Ångbåtsbrygga. För att levandegöra 
båtarnas och platsens historia för 
besökare kommer informationstavlor och 
 utställningsmaterial färdigställas inför 
firandet av 400-årsjubiléet. 

KONSTRA
När Göteborg fyller 400 år firar vi mång-
faldens genialitet genom att scenkonst-
kollektivet KONSTRA tar plats på scen i 
en produktion som samskapats av alla 
i  kollektivet från idé till premiär. Konst-
utövarna står sida vid sida och visar på hur 
Göteborg kan vara en stad där alla inte bara 
får delta, utan också får vara med och bidra, 
oavsett funktionsuppsättning. 

KARLASTADEN UTVECKLING AB  
Den nya stadsdelen Karlastaden växer fram på Lindholmen. En riktig blandstad bland annat 
fylld med bostäder, kontor, butiker, restauranger och kulturcentrum i totalt åtta kvarter. 
Karlatornet, som ska bli Nordens högsta hus, kommer att utgöra en ny siluett i staden med 
sina 245 meter.

KUNGSHÖJDS VÄNNER
Kungshöjds Vänner värnar om Göteborgs kulturarv. Vi verkar 
i samråd med staden för att lyfta fram Kungshöjds historiska 
och arkitektoniska värden till glädje för alla göteborgare 
och  besökare, nu och i framtiden. De förbättringar och 

försköningar som görs kommer, inför jubileumsåret 2021, 
att förstärka besökarnas bild av Kungshöjd som en central 
plats i det historiska, liksom dagens Göteborg. Under 2020 
fortsätter påbörjade miljöförbättringar avseende bevarande och 
tillgänglighet på Kungshöjd.

NEDERLÄNDSKA  
AMBASSADEN I SVERIGE
För 400 år sedan blev nederländska 
stadsplanerare anlitade för att 
bygga Göteborg. Därför vill vi gärna 
fira vår 400-åriga förbindelse med 
er! Under 2021 planerar vi att 
organisera seminarier på olika 
teman, till exempel stadsplanering, 
innovation, cirkulär ekonomi, 
vatten och hållbarhet. Så kan vi 
uppmärksamma vår gemensamma 
historia och samtidigt planera för 
framtida samarbete.

LAPPHEXORNA
Lapphexorna är en ideell förening med kvinnor från olika kulturer som arbetar på ett textilt 
verk med utgångspunkt i staden, som kommer att överlämnas under jubileumsåret 2021.

LERUM
Lerum är en del av stadens 400-årsjubi-
leum och verkar för att utveckla vår starka 
region. Lerums kommun deltar i jubileums-
firandet med utställningar, evenemang och 
olika aktiviteter på temat "Nääs en del av 
världen, nu och då!"

LINDHOLMEN SCIENCE PARK
Lindholmen Open Day – laddad med Inno-
vationskraft för Sverige. I september 2021 
arrangeras Lindholmen Open Day – en dag 
för nätverkande, inspiration och lansering 
av ny innovation! Detta event har vuxit från 
år till år, och här ges alla göteborgare en 
chans att ta del av det dynamiska område 
och den innovationsmiljö som Lindholmen 
Science Park har utvecklats till. En mängd 
företag från hela området ställer ut under 
dagen, det bjuds på korta föredrag om nya 
satsningar, fika, Lindholmsstafetten och 
AW. Dessutom utses Årets Samverkare – en 
person eller team som gett kreativa idéer 
bärkraft. Under Göteborgs 400-årsjubileum 
hälsar vi alla göteborgare välkomna till 
denna inspirerande dag!

Liseberg
Liseberg gör sin största satsning någonsin genom att bygga en vattenpark och ett 
tematiserat familjehotell med sikte på att stå klart i samband med Lisebergs 100-års-
firande 2023. Jubileumsprojektet kommer att tillföra stort värde till såväl göteborgare 
som besökare och stärker Lisebergs position som en av Europas ledande nöjesparker 
och är en viktig investering för Lisebergs framtid.

LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE
IngaBritt och Arne Lundbergs Forsknings-
stiftelse har donerat 27 miljoner till ett nytt 
nationellt ledande njurforskningslaborato-
rium vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg. 
I samband med invigningen i augusti 2018 
gick startskottet för uppbyggnaden av den 
tekniska utrustningen som beräknas stå 
klar lagom till Göteborgs Stads 400-årsju-
bileum. 

LÖDÖSE MUSEUM
Lödöse museum vill vara med och fira 400-årsjubileet genom att bidra med ny kunskap om 
Lödöse, den medeltida föregångaren till Göteborg! Under 2021 öppnar vår nya basutställning 
med nya och gamla berättelser om människorna som levde, strävade och hade drömmar i 
den medeltida staden, fram till flytten till Nya Lödöse i nuvarande Göteborg år 1473.

LÄNSSTYRELSEN
Länsstyrelsen engagerar sig i jubileet 
genom att utöka antalet guidade visningar 
av residenset under året. Den 6 november 
2021 bjuder landshövdingen in till en 
jubileumsfest på residenset. Vi vill även 
samverka med övriga historiska byggnader 
längs Stora hamnkanalen och bidra till 
att lyfta stadens historiska arv, samt 
uppmärksamma statens avtryck i staden 
genom århundradena i en bok och en 
podcast.
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NÄRINGSLIVSGRUPPEN,  
GÖTEBORG & CO 
Näringslivsgruppen engagerar sina med-
lemsföretag i det gemensamma jubileums-
projektet Framtidsambassadörer samt 
följer fokusåren både i sin kommunikation 
och sina projekt. År 2019 satsade Närings-
livsgruppen extra på temat Kunskap och 
upplysning genom att processleda fokusåret 
i bred samverkan inom kunskapsområdet. 
År 2020 fortsätter Näringslivsgruppen att 
satsa på fokusåret genom att processleda 
temat Hållbart växande.

NORRA HISINGEN  
STADSDELSFÖRVALTNING
Norra Hisingen tar sikte på 2021 genom 
att befästa landmärken både i stadsrum 
och naturrum. Göteborgs till ytan största 
stadsdelsförvaltning spänner från både 
natur- och jordbruksmarker till tät och 
blandad stadsbebyggelse, från Nordre älvs 
strand i norr till Arördsbergets topp i söder. 
Stadsdelen kommer fram till Göteborgs 
400-årsjubileum skapa nya landmärken i 
stadsdelen.

PILGRIMSLEDEN GÖTA ÄLV
Stadsvandra ihop! Längs Färdväg Gamla Göteborg vandrar vi 
genom historien och ser staden formas och få själ årets alla 
årstider. För varje steg blir vi friskare, lyckligare och rikare på den 
vandrande stadens historia. Vi gör skillnad för andra och vandrar 
ihop för välgörenhet. Stadsvandringen är en del av Pilgrimsleden 
Göta älv – ett av Sveriges största och mest hållbara äventyr. Vår 
hyllning till älven och den vandrande staden. Varmt välkomna att 
vandra ihop!

PARK- OCH NATURFÖRVALTNINGEN
Park- och naturförvaltningen deltar aktivt i 
stadens jubileumsarbete och stärker samt 
initierar gröna satsningar på vägen till 2021. 

PENSIONÄRSORGANISATIONERNA 
(PRO, RPG, SKPF, SPF SENIORERNA)
Under 2021 vill vi medverka till att minska 
ensamheten i Göteborg. Vi vill genom sam-
verkan med vårdcentralerna vara ett bro-
fäste för människor som söker ny kontakt. 
På våra bibliotek har vi möjlighet att finnas 
på regelbundna tider och skapa möjlighet 
till dialog. Via olika projekt vill vi underlätta 
för människor att klara sig själva genom att 
utveckla välfärdsteknik. Vi vill även med-
verka till ett symposium tillsammans med 
AgeCap kring åldrandet.

SKANSKA 
De områden, hus, vägar och broar vi utvecklar och bygger ska generera värde under en  
lång tid framöver. Det kräver att vi förstår och bemöter framtidens utmaningar idag. 
Tillsammans med våra kunder, politiker och investerare ser vi till att det händer. 
Tillsammans bygger vi för sammanhållning och framtidstro. Oavsett område ska alla ges 
goda förutsättningar till ett bra liv. Tillsammans leder vi samhällets klimatom ställning. 
Hela samhället behöver höja ambitionen och vi visar gärna vägen. Med utgångspunkt i 
de globala utvecklingsmålen ser vi social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet som 
sammanlänkad. Så ser vi till att det vi skapar idag genererar värde i framtiden. Genom 
stadsutvecklingsprojekt som Hisingsbron, Citygate, Kviberg och många, många fler bygger 
vi ett bättre samhälle. Göteborgs 400-årsjubileum är en fin drivkraft för oss i vår målsättning.

NOBEL WEEK DIALOGUE 
Nobel Week Dialogue är en heldag med 
föreläsningar och paneldiskussioner den 
9 december 2021. Målet för NWD är att 
sammanföra Nobelpristagare och en grupp 
av utvalda ledande forskare, beslutsfattare 
och tänkare från hela världen för ett antal 
seminarier med ett aktuellt vetenskapligt/
tvärvetenskapligt tema. Med detta evene-
mang vill Nobelinstitutionerna bidra till att 
fördjupa dialogen mellan forskarsamhället 
och det övriga samhället i frågor som är 
viktiga ur ett globalt perspektiv.

NEXT STEP 
Next Step är ett stads- och fastighetsutvecklingsbolag baserat i Göteborg med visionen att 
skapa miljöer där människor känner stolthet, närhet och delaktighet. Bolaget driver idag tre 
av Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt: Nya Hovås, Wendelstrand och GoCo Health 
Innovation City. 

Passalen
Passalen är en ideell förening som verkar för att skapa 
inkludering för människor med funktionsvariation inom fritid, 
kultur och rekreation. Passalen deltar inför jubileet med drif-
ten av Jubileumsparken och arbetar för en meningsfull fritid 
för alla med bland annat "Alla kan segla". Passalens arbetet i 
Jubileumsparken kan följas via sociala kanaler.

PLAYGROUND FESTIVAL 
Playgroundfestivalen syftar till att skapa gemenskap bland elever 
i Göteborg. Vi vill visa att även vi barn kan göra skillnad. Vi ska ha 
artister och lekar, allt ska vara gratis och under skoltid så att alla  
har möjlighet att komma. Målgruppen är upp till och med årskurs 6.  
För Playground 2021 utökar vi gemenskapen till hela världen och 
bjuder in elever från alla Göteborgs partnerstäder och vänorter, 
däribland Chicago, Shanghai och Åbo.

RIKSARKIVET 
Landsarkivet är en del av statens arkiv-
myndighet Riksarkivet och förvarar hyllmil 
av unik arkivinformation om Göteborgs 
historia. Inför 2021 vill vi lyfta fram och 
synliggöra källorna som gör det möjligt att 
fylla kunskapsluckor och utmana tidigare 
historieskrivning med nya perspektiv.

Röhsska museet
Röhsska museet planerar att åter öppna upp sin barockkammare 
som visar föremål från 1600 talet, tiden för Göteborgs grundande. 
Till utställningen knyts under jubileumsåret 2021 ett programutbud 
som speglar tiden för Göteborgs grundande utifrån museets profil. 
Röhsska museet planerar även att genomföra programaktiviteter i 
samarbete med Stadsbyggnadskontoret i samband med Göteborgs 
Stadstriennal.

RÖDA STEN KONSTHALL 
Röda Sten Konsthall kommer under 400-årsjubileet att presentera ett utställnings-
program med inspiration från hur Göteborg formats och alltjämt formas av människor 
och kulturer från olika delar av världen. Programmet skapas i det kreativa mötet 
mellan samtidskonst, musik och andra konstformer. Här tar det mångfasetterade och 
hybridiserade plats.

Visste du att...

Visste du att...

106 000 personer  
badade i Jubileums-
parken 2019.

7 000 extra bostäder byggs i  
Göteborg tack vare en unik  
satsning inför 400-årsjubileet.
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SWEDAVIA, GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT 
Göteborg Landvetter Airport är Västsveriges port till världen – här möts vi, skapar, arbetar, 
reser och upplever, bara ett steg mellan Västsveriges tätorter och världens metropoler.  
Nu gör vi oss redo för framtidens resande och bygger en större, tillgängligare och 
 modernare flygplats. Resultatet blir ökad kapacitet, smidigare resande, bättre kommuni-
kationer, mer handel och attraktiva mötesplatser – som skapar drivkraft för Västsveriges 
utveckling.  Flygplatsen är en global mötesplats, där regionen knyts samman med världen 
och skapar en förutsättning för fortsatt tillväxt. Intermodalitet och hållbarhet är ledord i 
utvecklingen. År 2021 öppnar vi ett hotell i direkt anslutning till terminalen – ett hotell öppet 
för världen. År 2021 har vi också uppnått målet att vara fossilfria gällande Swedavias egen 
verksamhet att äga och driva flygplats. Den första flygplatskoncernen i världen som redan 
2021 uppnår målet.

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET 
Jubileumsåret avslutas med en fantas-
tisk hockeyfest då Junior-VM i Ishockey 
 arrangeras i Scandinavium och Frölunda 
Borg den 26 december 2021 – 5 januari 
2022.

SVENSKA KYRKAN
Svenska Kyrkan bidrar till Göteborgs 400-års-
jubileum med utställningen ”Heliga rum” och 
projektet ”Ögonblick”.  Utställningen ”Heliga 
rum” har för syfte att bidra till goda relationer 
mellan människor av olika tro. ”Ögonblick” 
är ett samarbete mellan Göteborgs stads-
museum,  Göteborgs-Posten,  Innerstaden 
Göteborg och Svenska kyrkan för att 
skapa en långsiktig fotodokumentation av 
 Göteborgs innerstad. 

SVENSKA MÄSSAN 
Svenska Mässan Gothia Towers vision är 
att bli Europas mest attraktiva mötesplats 
 genom att erbjuda den bästa helhetsupp-
levelsen. Här erbjuds besökare allt från 
hotell, restauranger, show, SPA, mässor och 
olika typer av mötesarenor – allt under ett 
tak. Svenska Mässan grundades 1918, ägs 
av en oberoende stiftelse och bidrar årligen 
med över 3 miljarder i turistekonomiska 
effekter till Göteborg. 

SVENSKA FREDS- OCH  
SKILJEDOMSFÖRENINGEN  
GÖTEBORG 
Nordisk Freds- och Säkerhetskonferens med 
klimat och kärnvapen i fokus. Freds rörelsen, 
Svenska Freds och IKFF, arrangerar till-
sammans med lokala miljögrupper 2021 
en konferens i Göteborg runt klimathot, 
kärnvapen och kultur för att visa hur vi med 
nordiskt samarbete, tolerans och fredlig 
samexistens skapar ett säkrare samhälle.  

STORYBOARD
Idén att skildra staden som den känns 
att leva i, inte bara visa ikoniska bygg-
nader, var Patrik Bergs utgångspunkt i 
” Stockholm – en målarbok”. Den utkom 
2018 och innehåller 44 bilder med motiv 
på allt från graffitimålare i industriområ-
den till Drottning holms slottsteater och 
café Skroten på Djurgården. Nu kommer 
turen till ”Göteborg 400 år – en målarbok”. 
Patrik har gjort en första lista på motiv som 
innehåller allt från Japandalen i Botaniska, 
Vagnhallarna i Majorna, Långgatorna och 
Gullbergs strand till Saluhallen och Operan. 
Förstås också en utblick mot kusten – Särö, 
Tjörn och Smögen. Alla platser fyllda med 
vardaglig igenkänning, levande människor 
och möten och festlig lockelse. Sedan är 
det upp till göteborgare och besökare att 
sätta sin färg och skapa sin stämning på 
motiven. Kanske ritar du en natthimmel 
över tingsrätten? Kanske sätter du eld på 
Stora Teatern? Kanske drar du upp jätte-
fångsten från en klippa på Vrångö? Kanske 
landar det UFOs på Avenyn? Det roliga med 
målarböcker händer här – i mötet mellan 
tryckt bild och fri fantasi.  

STADSBYGGNADSKONTORET
Göteborgs Stad ska få en digital tvilling, 
 Virtuella Göteborg. Med en digital modell 
blir det lättare att förstå, styra och planera 
staden. Arbetet leds av stadsbyggnads-
kontoret och involverar samtliga förvalt-
ningar som arbetar med stadsplanering. 
Tanken är att tvillingen ska vara helt färdig 
2021, då staden firar 400 år. 

SOMALISKA DISTRIKTSFÖRBUND  
I VÄSTRA GÖTALAND  
Den 14:e somaliska forskarkonferensen 
arrangeras 10–14 augusti 2021. Det är 
första gången som denna konferens sker i 
Sverige, och vi är glada att Somaliska riks-
förbundet i Sverige och Somaliska Distrikts-
förbund i Västra Götaland SDVG utsetts som 
värd för detta internationella event, som 
lockar studenter och forskare från hela 
världen till jubileumsstaden Göteborg.  

SPRÅKCENTRUM 
På Modersmålsdagen, som firas på Världs-
kulturmuseet i februari 2021, kommer 
Språkcentrums elevers alster från arbetet 
under LÅ 20/21 att presenteras genom: 
Foton med bildtexter som presenterar 
400 elevers framtidsdrömmar, vilka även 
kommer att ges ut i bokform. Temat ”En 
helt vanlig dag – idag och om 20 år”, där 
eleverna under fria uttrycksformer skapat 
sina egna berättelser. Under Jubileumsåret 
kommer ännu en bok att publiceras med 
400 elevberättelser från temat 2019 ” Vårt 
Göteborg – Språkcentrum berättar”.  

SOIC  
Ostindiefararen Götheborg seglar igen vilket gör att hon blir ett levande skepp för alla 
besökare under Göteborgs jubileumsfirande då hon ligger vid kaj i Göteborg. Vid kaj blir hon 
ett fantastiskt besöksmål som aktivt bidrar till att Göteborg och Västra Götaland blir känt 
som en modig förebild för hållbar tillväxt, såväl kulturellt som industriellt. Genom innovation, 
öppenhet, lärande och inkludering, visar vi den röda tråden från stadens historia till framtiden.

STATENS FASTIGHETSVERK 
Vi på Statens fastighetsverk förvaltar vårt nationella kultur-
arv, t.ex. Skansen Kronan, Skansen Lejonet och Nya Älvsborgs 
fästning. SFV vill bidra till Göteborgs 400-årsjubileum och en 
långsiktig utveckling av stadens historiska besöksmål. Vi är 
initiativtagare till utvecklingsplanen ”Den befästa staden Göte-
borg” som SFV format tillsammans med Göteborg & Co, Higab 

och fem av stadens förvaltningar. Syftet är att utveckla tio av de 
1600-talsmiljöer som lade grunden för Göteborgs tillkomst och 
utveckling. Inför 2021 fokuserar SFV på att utveckla Skans-
berget och Skansen Kronan som är utsedd till festplats under 
jubileumsåret. Vi kommer även att uppmärksamma Göteborgs 
400-årsjubileum i vår tidning Kulturvärden och i våra sociala 
medier.

SWEAGBG 
Med många olika språkkunskaper och 
med stor erfarenhet både i Sverige 
och internationellt inom näringsliv, 
akademi, forskning, i hälsofrågor, 
internationella organisationer, för-
eningar och utbildningsfrågor kan 
SWEA medlemmar i Göteborg bidra 
som volontärer och ambassadörer i 
Göteborgs 400-årsjubileum.
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SPOTCITY 
KOM – konst och medicin. KOM- projektet kommer att utmynna i en permanent, utomhus-
utställning som öppnar våren 2021 på Konstepidemin vid Linnéplatsen. KOM tar avstamp 
i epidemisjukhusets historia (1886–1970) och dess arkitektur. Konstnärer, poeter, filmare, 
musiker med flera deltar med specialproducerade verk.

STADSDELEN CENTRUM,  
GÖTEBORGSLOKALER OCH 
 AKADEMIN VALAND
Ruben Östlunds The” Square” – Rutan 
– på Landala Torg. Rutan är en 9 kvm 
inmutad bit mark där tillit och omsorg 
råder. Det är den fjärde rutan i världen 
och invigdes på Landala Torg den 1 
december 2018 i ett samarbete mellan 
Stadsdelen Centrum, GöteborgsLoka-
ler och Akademin Valand. Fram till och 
med 2021 och därefter  kommer rutan 
fyllas med viktiga händelser för en 
mänskligare värld.

Illustrationer:Wingårdhs
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TEXTALK MEDIA AB 
Att bevara kulturarvet och främja kulturen 
är en viktig drivkraft till en mer hållbar  
och demokratisk samhällsutveckling. 
 Vi vill därför, tillsammans med skolorna i 
närområdet, låta barnen berätta om deras 
Göteborg, och publicera dessa berättelser 
i ett tillgängligt format, för alla, såväl idag 
som imorgon. 

TILLT 
TILLT leder och utvecklar konstnärliga 
projekt kopplat till hållbara samhällsfrågor 
som bidrar till ett mer kreativt, inklude-
rande, och meningsfullt stadsliv. Under 
fokusåret Hållbart växande löper projektet 
Cultural Adaptations där TILLT arbetar 
med konstnärer i klimatanpassnings-
frågor – i Göteborg och i ytterligare 3 länder 
i Europa. Samtidigt är Göteborg värd för 
slutkonferensen för Borderline Offensive 
där TILLT arbetat med hållbar integration 
tillsammans med 20 konstnärer i 12 länder 
i Europa och Mellanöstern.

TRAFIKKONTORET SERVICERESOR 
Serviceresors vision 2021 är att den som 
är i behov av våra tjänster kan resa blandat 
med särskild kollektivtrafik (serviceresors 
gröna fordon) och med mer tillgänglig all-
män kollektivtrafik. Där allt från betalning, 
utformning av fordon, hållplatser ska vara 
tillgänglighetsanpassat och utgå från rese-
närens behov av mobilitet och delaktighet.

VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN 
Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt obero-
ende näringslivsorganisation med 3 000 medlemsföretag från hela 
Västsverige. Vi arbetar med att skapa tillväxt och utveckla fram-
tidens Västsverige. Det gör vi genom att hjälpa företagen att göra 
fler och bättre affärer och genom att påverka politiska beslut. 

VÄSTSVENSKT INDUSTRICENTER
Göteborg, nordens största industriregion och dess industrihistoria 
bör beskrivas genom ett etablerande av ett Varvs- och Industri-
historiskt Center i Göteborg. Centret skall spegla behoven i 
regionen, nu och i framtida industriutveckling. Starten bör vara i 
samband med Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

ÅNGPANNEGATANS PROCESSER  
Under 2021 kommer projektet Ångpannegatans Processer att pre-
senteras som en utställning på Backaplan. Härigenom lyfter vi fram 
andra värden och frågeställningar som skapar ett sammanhang där 
berättelserna och erfarenheterna, både individuella och kollektiva, 
har en större betydelse än markvärdet och exploateringspotentialen.

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING   
Älvstranden Utveckling förverkligar Vision Älvstaden tillsammans 
med Göteborgs Stadsförvaltningar och bolag. Inför jubileet 2021 
arbetar vi bland annat med Jubileumsparken i Frihamnen och 
Kulturhamn Eriksberg.

ÖSTRA GÖTEBORG STADSDELSFÖRVALTNING  
Vid Rymdtorget i Bergsjön byggs Göteborgs nya kulturhus. En ny mötes-
plats i vardagen och en arena för det unika. Ett nav för kreativitet och 
nyfikenhet med låga trösklar att utöva och uppleva kultur i olika former. 

Det tillkommer hela tiden nya jubileumsaktörer, håll dig 
uppdaterad på goteborg2021.com. Även du kan vara med, 
välkommen att höra av dig till jubileumsorganisationen.

TUKAN FÖRLAG 
Tukan förlag vill genom en vacker 
fotobok minnas och se tillbaka på 
stadens 400 år långa historia samt 
blicka framåt och ge läsaren en 
inblick i framtidens Göteborg.

WALLENSTAM 
Wallenstam utvecklar Kallebäcks Terrasser med cirka 1 800 
bostäder och stora kommersiella ytor till ett nytt levande område 
med naturen runt hörnet, city inom cykelavstånd och världen 
inom räckhåll. I populära Majorna bygger Wallenstam även 138 
moderna hyreslägenheter för dig som vill bo med närhet till det 
mesta. I bottenplan blir det trivsamma lokaler med målsättning att 
välkomna passande verksamheter till området.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 
Västra Götalandsregionen kommer inom ramen för sin kulturverk-
samhet att genomföra satsningar kopplade till jubiléet, bland annat 
Göteborgssymfonikernas världsberömda ungdomsläger Side by 
Side. Botaniska trädgården, en del av Västra Götalandsregionen 
med uppdrag att bidra till att stärka Göteborg som destination för 
trädgårdsturism, planerar att bygga nya publika växthus. Den totala 
ytan beräknas bli ca 6 500 kvm och växthuset byggs i etapper med 
beräknad start under jubileumsåret 2021.

SÄTT FÄRG PÅ GÖTEBORG 
Sätt Färg på Göteborg är en verksamhet 
som ser till att arbetslösa ungdomar får 
riktiga jobb som yrkesmålare samtidigt som 
konst målas upp i det offentliga rummet. 
Under 2019 utvidgades satsningen till 
 Göteborgsregionen och med fler yrkes-
kategorier. I Göteborg fortsätter prisade och 
internationella konstverk att målas upp i 
”21 km konst” – en konststräcka som löper 
mellan Kulturhuset Blå Stället i Angered till 
Röda Sten Konsthall i Klippan.

Universeum
Universeum möter 2021 och Göteborgs 400-årsjubileum med tre viktiga satsningar 
för framtiden: en visualiseringsdom med visualiseringsteknik i absolut världsklass, 
ett världsunikt publikt visualiseringslabb och samverkansprojektet Framtidsambas-
sadörer som ska stärka lärandet och fördjupa ämneskunskaper i naturvetenskap, 
teknik och matematik. 2021 blir vi nästa generation vetenskapscenter. Kunskap för en 
hållbar framtid är vår present till 400-årsjubilaren Göteborg.

WEST PRIDE
West Prides vision är en jämlik och inkluderande värld fri från 
fördomar och diskriminering. Varje vår arrangerar vi en konst- och 
kulturfestival som skapar trygga mötesplatser och lyfter HBTQI- 
personers livssituation genom normkritik. Året om utbildar West 
Pride även företag, organisationer och skolor från förskoleklass till 
och med gymnasiet i HBTQ-frågor. Genom vår verksamhet bidrar 
vi till ett öppnare samhällsklimat i Göteborg och 2021 siktar vi på 
att tillsammans med göteborgarna glädjas åt en ännu mer inklu-
derande stad.

UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE 
16 maj 2021 arrangeras UEFA Women´s 
Champions League Final på Gamla  Ullevi 
i Göteborg. Detta är den första Champions 
League-finalen i Sverige någonsin.

VASAKRONAN, PLATINAN 
Platinan – välkommen till ett annorlunda hus! Nu bygger vi på 
 Vasakronan vidare på Lilla Bommens utåtriktade historia med 
 Platinan – en samlingsplats för nya, spännande och annorlunda 
möten. I slutet av 2021 står huset klart med 60 000 kvm kontor, 
coworking, restauranger och ett helt nytt hotell signerat Scandic. 
Platinan blir den första nya fastigheten som byggs i området och 
återigen blir den lilla hamnen vid stadens kant platsen där det 
annorlunda möts. 

Illustration: Tomorrow AB

TIDERNAS GÖTEBORG 
Ett forskningsprojekt där bilder av Göteborg 
undersöks. Därutöver inventeras, digitali-
seras och tillgängliggörs de via utställning, 
databas och bok. Under 2021 kommer 
resultatet att presenteras i en utställning 
producerad av Göteborgs stadsmuseum. 

Med reservation för ändringar Med reservation för ändringar

THOMASO DESIGN
ThomasO Design kommer att utöka sin 
kollektion av retroinspirerade Göteborgs-
motiv med en unik bild för att hylla stadens 
400-årsjubileum. Motivet ska användas både 
i egen regi och tillsammans med partners 
för att uppmärksamma stadens ikoniska 
platser.



2013 
Startskott

 

2009–2011
Uppdrag och 
öppen dialog

 

2014
Vatten och
 skärgård

 

 

2016
Kultur

2018
Go global

2019
Kunskap och 
upplysning

2020
Hållbart 
växande

2021
Göteborg

400 år! 

2071
Göteborg

450 år! 

2017
Grön och 
skön stad

 

2015
Av och 

med unga

2012
Visionsåret 2030

2050

2080

Vägen till 2021 är lika viktig som själva 
jubileumsåret. Varje år har ett särskilt fokus, 

vilket skapar något att samlas kring och berätta 
om. På så sätt hålls processen levande varje år 

fram till 2021 – och långt därefter. 

GÖTEBORGS  
400-ÅRSJUBILEUM  

FÅR SAKER ATT HÄNDA
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2009–2011: 
UPPDRAG OCH ÖPPEN DIALOG
2009: Uppdraget tas emot från kommun-
styrelsen. En politisk referensgrupp bildas.
2010: Arbetsmodellen skapas. Sju olika 
perspektivgrupper bildas.
2011: Idéinsamlingen startar och tusentals 
idéer från göteborgare och expertgrupper 
samlas in för att ligga till grund för jubileet.

2020:  
HÅLLBART VÄXANDE
Fokusåret Hållbart växande samlar 
ihop och summerar processen, tar 
till vara på fokusårens effekter och 
sätter ljus på allt som gjorts. Med 
FN:s globala hållbarhetsmål som 
fundament i arbetet kommer det 
att handla om att blicka framåt och 
mobilisera för bestående värden. 

2012:  
VISIONSÅRET
Arbetsplanen fastställs med vision, 
mål, teman och jubileumsförslag. 
Kommunfullmäktige fattar beslut 
om arbetsplanen 12-09-06. 
Göteborgarnas idéer samlas i en bok.

2016:  
KULTUR
Jubileumsarbetet firar halvtid 
och medborgarna bjuds in till 
dialog med frågan ”Hur vill du fira 
2021?” Kulturen får extra fokus 
som resulterar i upplevelser och 
bestående gatukonst i hela staden 
genom Artscape 2016.

2013:  
STARTSKOTT
Från ord till handling. 
Jubileumsförslagen prövas i 
förstudier i bred samverkan 
med Göteborgs Stads bolag och 
förvaltningar samt andra aktörer.

2017:  
GRÖN OCH SKÖN STAD
Fler jubileumssatsningar 
förverkligas. Staden kraftsamlar 
för ett ännu grönare och skönare 
Göteborg genom bland annat Land 
Art och konst i naturen. 

2014:  
VATTEN OCH SKÄRGÅRD
Jubileumsförslag prövas i förstudier. 
Förverkligandet smygstartar med 
fokus på vatten. Jubileets unga 
referensgrupp bildas.

2018:  
GO GLOBAL
Ambitionen är att stad och 
region ska engageras i jubileet. 
Världen välkomnas till Göteborg 
genom Volvo Ocean Race. Flera 
jubileumssatsningar förverkligas, 
programplanering för jubileumsåret 
2021 startar och alla bjuds in till Hela 
stadens galleri.

2015:  
AV OCH MED UNGA
Förverkligandet börjar. 
Förstudiearbetet avslutas och 
jubileumsorganisationen lämnar 
in 20 rekommenderade jubileums-
satsningar till kommun styrelsen 
för fortsatt utveckling. Projekt ägare 
utses för att driva och utveckla 
jubileums satsningarna. Volvo Ocean 
Race blir en milstolpe och mötesplats 
i arbetet med Älvstaden och jubileet.

UTVECKLINGEN  
FORTSÄTTER
Jubileumsorganisationen arbetar 
med hur staden kan lära och dra 
nytta av över 10 års metodiskt 
arbete. Arbetssätt och metoder ska 
beskrivas. Jubileumsmodellen ska 
konkretiseras för att utforma ett 
underlag som efter 400-årsjubileet 
kan komma att aktiveras in i befintliga 
verksamheter och innovationsprojekt.

2019:  
KUNSKAP OCH UPPLYSNING
Innovation, forskning och kompetens-
försörjning är i fokus. Projektet 
 Framtidsambassadörerna sätts 
igång. Att det är 30 år sedan 
barnkonventionen och 50 år sedan 
månlandningen uppmärksammas. 
På Hela stadens galleri visas bland 
annat Ung konst i ett samarbete med 
Kulturskolan.

VÄGEN TILL 2021VÄGEN TILL 2021

Firandet är ett avstamp för framtiden. Målet är att skapa 
stolthet, framtidstro och minnen som gör bestående 
avtryck. Året ska bjuda på något alldeles speciellt som 
symbol för stadens jubileumsarbete och ambition om en 
hållbar stad – öppen för världen. Se mer om jubileumsåret 
på sidorna 4–7.

2021: 
GÖTEBORG 400 ÅR!



För att kunna uppfylla det som jubileet står för och nå vision och 
mål ska jubileumsarbetet alltid kännetecknas av:

1. Öppen dialog för att engagera fler.

2. Hela staden-perspektivet.

3. Hållbarhet i handling; social, ekologisk och ekonomisk.

4. Tänk unikt – för möjlig internationell lyskraft.

5. Vägen till jubileet är lika viktig som själva året.

UPPDRAGET
Göteborg & Co har i uppdrag av kommunstyrelsen att årligen 
utveckla planerna för jubileet. Redan 2009 bestämde sig 
Göteborgs Stad för att använda 400-årsjubileet som milstolpe 
och katalysator i stadens utveckling.

ENGAGERAR HELA STADEN
Tusentals idéer och förslag från göteborgare och perspektiv-
grupper summerades i en jubileumsplan, som kommun-
fullmäktige ställt sig 
bakom, samt i en 
idébok som återkopp-
ling till göteborgarna. 
Genom jubileet är göte-
borgarnas idéer en del 
av stadens utveckling. 
Arbetet har hela vägen  genomförts i en öppen process med 
utgångspunkten att göra idéer till verklighet och bidra till 
bestående värden för  staden. Alla dessa idéer, drömmar och 

förslag ligger också till grund för de teman och mål som ska 
leda i visionens riktning. Hela vägen fram till jubileumsåret 
och långt därefter. 

HÅLLBARHET I HANDLING
Jubileumsarbetet präglas av hållbarhet i alla  dimensioner: 
som den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. 
Ytterst handlar det om att bygga en stad där drömmar tas 
tillvara, där vi som bor och verkar känner delaktighet och 
sammanhang, samtidigt som den lockar hit fler. Det är så 
vi tillsammans vill fira vår stad och göra avtryck i världen. 
Hållbarhetsarbetet följer Göteborgs Stads beslutade policys 
och riktlinjer för att förvalta och genomföra uppdraget för 
göteborgarnas bästa.

FLER OCH FLER BLIR DELAKTIGA
Arbetsmodellen och den öppna processen har gjort att hela 
staden på något sätt är involverad i jubileet. Tillsammans 
har vi skapat nya former för samarbeten och kraftsamlingen 

Arbetsplanen, som beslutades 
av kommunfullmäktige 2012, är 
utgångspunkten för den årliga 
utvecklingen av jubileums-
arbetet i hela staden. Idébok 
och Arbets plan finns att läsa  
på goteborg2021.com

I jubileumsmagasinet 2020 presenteras en sammanfattning 
av vad 400-årsjubileet hittills genererat och vad som 
planeras framåt. Läs samtliga jubileumsplaner på 
goteborg2021.com 

Vägledare – ett sätt  
att hålla riktningen

BLI EN DEL
AV FIRANDET!

JUBILEUMSPLAN 2015

AV OCH
MED UNGA
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ÅRETS FOKUS
År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar 
vi genom att tillsammans göra vår stad 
till en ännu bättre plats. Hela vägen till 
jubileumsåret. Och långt därefter.

TILLSAMMANS FÖR  
EN ÄNNU BÄTTRE STAD

JUBILEUMSPLAN 2017

År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar vi genom att 
tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. 
Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter. 

GÖTEBORG 400 ÅR - UTVECKLAD 
JUBILEUMSPLAN 2014–2015 

Arbetsmaterial  

GÖTEBORG 400 ÅR - UTVECKLAD 
JUBILEUMSPLAN 2014–2015 

Arbetsmaterial  

År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar vi genom 
att tillsammans göra Göteborg till en ännu bättre 
plats. Hela vägen fram till jubileumsåret.  
Och långt därefter.

2018
WELCOME TO  
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JUBILEUMSPLAN

• GO GLOBAL •

Å
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JUBILEUMSPLAN

Sid 18

JUBILEUMS
SATSNINGARNA 
Bidrar till en ännu bättre stad

Sid 16

2019: KUNSKAP  
OCH UPPLYSNING
Utbildning, forskning och 
kompetensförsörjning i fokus

2019  
År 2021 fyller Göteborg 400 år.  

Det firar vi genom att tillsammans  
göra vår stad till en ännu bättre plats.  

Hela vägen fram till jubileumsåret.  
Och långt därefter.

Jubileums- 
året 2021

Läs mer på  
sid 14
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Arbetsmaterial
Utvecklad jubileumsplan   
för 2013–2014 

Utdrag ur svar på uppdraget 

från kommunfullmäktige om 

Göteborgs 400-årsjubileum

DRÖMMAR BLIR 
VERKLIGHET

JUBILEUMSPLAN 2016

KULTUR

2 01 6

ÅRETS FOKUS

Göteborgs 400-årsjubileum 2021  

– tillsammans gör vi avtryck för framtiden.

Den 4 juni år 1621 fick Göteborg sina stadsprivilegier.  
Det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en  

ännu bättre plats. Men vad innebär det egentligen?

GÖTEBORG 400 ÅR 
– SÅ HÄR ARBETAR VI TILLSAMMANS

ger effekt. Modellen inbjuder till att allt fler ansluter sig till 
arbetet och att de första jubileumssatsningarna både har 
gjort avtryck i staden och skapat uppmärksamhet inter-
nationellt. Det finns många fördelar med att gå samman 
och göra saker ihop, snarare än var för sig. Men framför allt 
sätter det riktningen mot en mer innovativ, öppen och ännu 
bättre stad.  

EN JÄMLIK STAD ÄR EN ÄNNU BÄTTRE STAD 
Programmet för en jämlik stad pekar ut den färdriktning 
som staden i samverkan med invånare, näringsliv, regionala 
och statliga aktörer, civilsamhällets organisationer och aka-
demin kan arbeta med för att uppnå ökad social hållbarhet. 
Färdriktningen innebär att likvärdiga livsvillkor och förut-
sättningar för göteborgare ska skapas, med yttersta syfte att 
uppnå en stad där alla lever ett gott liv. Ingen isolerad insats 
kan åstadkomma detta, men i samverkan kan  förutsättningar 
för en hållbar utveckling skapas. Det är i detta ljus som 
jubileums arbetet ska ses.

Idébok och  
Arbetsplan

Jubileumsplaner

Samverkan mellan stad, akademi, organisationer 
och föreningar är central i jubileumsarbetet.
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BAKGRUND OCH ARBETSSÄTTBAKGRUND OCH ARBETSSÄTT
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»Genom jubileet är 
göteborgarnas idéer 
en del av stadens 
utveckling.«

Dialog och möten fortsätter i Jubileumspaviljongen 
under Göteborgs Kulturkalas i augusti 2020.



Patrik Andersson,  
Business Region 
Göteborg

Babbs Edberg,
Stadsdels-
förvaltningarna

Nils-Gunnar 
Ernstson,  
Trafikkontoret

Marianne  
Erlandsson, 
Kretslopp och 
vatten

Michael Ivarson,  
Social resurs-
förvaltning

Henrik Kant,  
Stadsbyggnads-
kontoret

Linda Johannessen,
Stadslednings-
kontoret

Christer Svärd,
Higab

Helena Mehner,  
Stadslednings-
kontoret

Linda Nygren,  
Park- och natur-
förvaltningen

Marika Ogrelius,  
Älvstranden 
Utveckling

Anna Rosengren,  
Kulturförvaltningen

Magnus Sigfusson,  
Stadslednings-
kontoret

Martin Öbo,  
Fastighetskontoret

Peter Grönberg,  
Göteborg & Co, 
ordf

REPRESENTANTER  
I 2021-SAMRÅDET

Jubileumsorganisation 
och samverkan
Göteborg & Co har uppdraget att leda, samordna, genomföra, 
kommunicera och följa upp jubileumsarbetet i bred samverkan, 
enligt kommunfullmäktiges beslut.
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ORGANISATION OCH SAMVERKANORGANISATION OCH SAMVERKAN

Jubileumsorganisationen på Göteborg & Co fungerar som 
ett operativt nav och driver arbetet med både jubileums-
processen på vägen till jubileet, utformning och genom-
förandet av själva jubileumsåret samt uppföljning och utvär-
dering av insatserna. Bolaget utvecklar löpande organisation 
för uppdraget, tar fram planer, verktyg och kommunikations-
stöd och samverkar med alla involverade aktörer. 

Dagligen skapas nya samverkansformer, nätverk och 
kontakter. Den kanske viktigaste uppgiften är att vara öppna 
och lyssna, lyfta fram andra, se samband och möjligheter, 
koppla samman verksamheter och uppmuntra till nya 
 gemensamma lösningar. Välkommen att höra av dig 
till jubileumsorganisationen! Du finner oss på 
goteborg2021.com

2021-SAMRÅDET är jubileets styrgrupp och ansvarar för 
stadens ambitioner med jubileet och framdriften av stadens 
jubileumssatsningar. De säkerställer att jubileets värde-
grund följs, att arbetet håller riktningen och bereder årliga 
jubileumsplaner med budgetunderlag.

PROJEKTÄGARE OCH ANSVARIGA PROJEKTLEDARE
Varje jubileumssatsning har en utsedd organisation som 
projektägare. De tillsätter projektledning och ansvarar för att 
satsningen utvecklas enligt beslutade målbilder, finansiering 
och genomförande.

UNG REFERENSGRUPP – POWER TO THE YOUTH
Den unga referensgruppen bildades 2014 inför fokusåret Av 
och med unga. Gruppen har sedan dess utvecklats och kallar 
sig nu Power to the Youth. De arbetar för att unga ska få mer 
inflytande i Göteborgs utveckling och specifikt i hur jubileums-
satsningarna utvecklas. Tillsammans verkar gruppen för att 
ungas behov tas tillvara i staden, hela vägen fram till 2021 och 
därefter. Läs mer om Power to the Youth på sidan 9.

SAMVERKANS- OCH STYRGRUPPER
Jubileumsarbetet och samverkan sker genom en mängd 
grupperingar. Flera av jubileumssatsningarna har utöver 
sina projektteam även styrgrupper, exempelvis Demokrati-
satsningen med ungt inflytande, jubileumslägret Side by 
Side, Rain Gothenburg med flera.

Peter Grönberg,  
VD, Göteborg & Co

Tillsammans 
lyfter vi 
Göteborg
När detta skrivs, i april 2020, är inget som vanligt. Städer 
runt om i världen som ska vara fyllda av människor och liv 
är mer eller mindre öde. Överallt har människor drabbats 
och följderna kommer att finnas kvar länge. Vi hoppas på en 
återgång till det normala men ingen vet just nu när det blir. 
Ovissheten är en svår motståndare i allt framtidsinriktat 
arbete.

Sedan 2009, när Göteborg & Co fick uppdraget att leda 
planeringen för Göteborgs 400-årsjubileum, har jubileet 
fungerat som en drivkraft som har fått saker att hända i 
stadens utveckling. En långsiktig uppgift som kanske är mer 
betydelsefull än någonsin.

Göteborg är mitt i ett historiskt utvecklingssprång. Staden 
växer när vi bygger för framtiden och fler människor flyttar 
hit. Detta skapar arbetstillfällen och bidrar till att göra 
Göteborg till en ännu bättre stad. En stad där fler vill leva och 
verka. En stad där människor vill bygga sin framtid.

Under närmare tio år har vi med 2021-samrådet i spetsen 
säkerställt att jubileets värdegrund följs och att arbetet håller 
riktningen enligt jubileumsplanen som kommunfullmäktige 
beslutat. Det stora engagemanget från stad, medborgare 
och alla involverade aktörer har varit helt avgörande. 
Jubileumsarbetet har skapat nya nätverk och arbetssätt för att 
samverka inom stad, akademi, näringsliv, organisationer och 
föreningar. Tillsammans lyfter vi Göteborgs utveckling och 
framtida utmaningar.

Välkommen till ett helt år av upplevelser när Göteborg fyller 
400 år.



Jubileumsorganisationen, Göteborg & Co,  
Mässans gata 8, Box 29, 401 20 Göteborg  
2021@goteborg.com | goteborg2021.com

Göteborg & Co är en del av Göteborgs Stad

Håll dig uppdaterad på goteborg2021.com  
och följ utvecklingen i sociala kanaler.
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